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SOPIMUKSEN EHDOT:

1 §

Vuokra Huhtikuun 1. päivästä 2022 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen
elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perus-
vuosivuokra on 3 360,90 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusin-
deksi 100. Kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraa-
van kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava
vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka
saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkus-
tannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra maksetaan vuosittain etukäteen neljässä yhtä suuressa
erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Vuosivuokra 31.3.2022 saakka on 66 411,38 euroa.

Vuokranmääräytymisperusteena on käytetty vuokra-alueen kaavanmu-
kaisen maanpäällisen rakennusoikeuden (3 447 k-m²) osalta 17,00 eu-
roa/k-m² ja maanalaisen rakennusoikeuden (1 014 k-m²) osalta 8,50
euroa/k-m² elinkustannusindeksissä 1951 = 100 ja viiden prosentin
vuotuista tuottoa.

Vuokralainen saa toteuttaa tontille enintään yllä sanotun vuokranmää-
räytymisperusteen suuruiset yhteensä 4 461 k-m²:n rakennukset, joista
3 447 k-m² on osoitettu maanpäälliseksi ja 1 014 k-m² maanalaiseksi
rakennusoikeudeksi.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötar-
koituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sel-
laisessa seikassa tapahtuvien muutosten johdosta.

Ellei vuokraeriä tai muita sopimukseen perustuvia saatavia suoriteta
eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saa-
taville eräpäivästä maksupäivään korkoa ja perimispalkkiota kaupun-
ginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan.

2 §

Lohkomiskustannukset Vuokralainen vastaa vuokra-alueen lohkomiskustannuksista.

3 §

Siirto-oikeus Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoi-
keutta toiselle.
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Jos vuokraoikeus siirretään, tulee vuokralaisen antaa uudelle vuokralai-
selle käytettävissään olevat tiedot vuokra-alueen maaperän pilaantumi-
sesta.

Vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa
vuokraoikeudesta erillään.

Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista maan-
mittauslaitokselta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Hel-
singin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle jäl-
jennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asia-
kirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutus-
osoite.

Myös entinen vuokralainen vastaa vuokraehtojen noudattamisesta
maanmittauslaitoksen kirjaamaan vuokraoikeuden siirtoon saakka sekä
kirjaamiseen mennessä erääntyvien sopimusvelvoitteiden suorittami-
sesta.

Vuokranantajalla on oikeus vuokraoikeuden siirrosta huolimatta saada
ja hakea mahdollisesti maksamatta olevat vuokrasaatavansa panta-
tusta vuokraoikeudesta ja vuokralaiselle kuuluvista rakennuksista.

4 §

Kielto ali- ja jälleen-
vuokrata vuokra-alu-
etta

Vuokralainen ei saa vuokrata eikä muutoin luovuttaa vuokra-aluetta
eikä siitä erillistä osaa kolmannelle (ali- ja jälleenvuokrauskielto).

Edellä sanottu ei kuitenkaan estä vuokralaista vuokraamasta huoneen-
vuokrasopimuksella kolmannelle vuokra-alueella sijaitsevaa koko ra-
kennusta tai siitä huonetilaa sisältäen oikeuden käyttää osittain tai ko-
konaan vuokra-alueen rakentamatonta osaa.

Mikäli vuokralainen menettelee edellä sanotun kiellon vastaisesti, vuok-
ralainen on velvollinen maksamaan kuukausittain laiminlyönnin ajalta
yhden kuukauden vuosivuokraa vastaavan summan sopimussakkona.

Edellä sanottu ei poista vuokranantajan oikeutta hakea vuokrasopimuk-
sen purkua ehdon rikkomisen perusteella.

5 §

Vakuudet Vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista maanmittaus-
laitokselta maakaaren mukaisesti.

Kiinnitykset
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Vuokralainen valtuuttaa Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palvelun hakemaan vuokralaisen kustannuksella par-
haalle etusijalle vahvistettavan kiinnityksen vuokra-alueen vuokraoikeu-
teen ja vuokralaiselle kuuluviin vuokra-alueella oleviin rakennuksiin
suuruudeltaan yhteensä enintään            (           ) euroa.

Samalla vuokralainen määrää, että todistuksena edellä mainitun kiinni-
tyksen vahvistamisesta annettavat panttikirjat kirjaamisviranomaisen on
luovutettava maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle.

Mikäli 1 §:n mukaista maanvuokraa tarkistetaan, vuokranantajalla on
oikeus kaikissa tapauksissa parhaalla etusijalla oleviin kiinnityksiin.

Panttaussitoumus

Vuokralainen luovuttaa ja panttaa edellä mainitut panttikirjat vuokran-
antajalle vakuudeksi vuotuisen vuokramaksun ja tämän maanvuokraso-
pimuksen vuokralaisen muiden velvoitteiden, sekä kadun tai tien vuo-
tuisen kunnossa- ja puhtaanapitokorvauksen suorittamisesta viivästys-
korkoineen ja perimiskuluineen.

Jos vuokralainen jättää edellä sanotun erääntyneen maksun, velvoit-
teen tai korvauksen suorittamatta, vuokranantajalla on oikeus vuokra-
laista enempää kuulematta voimassa olevan lain mukaisesti hakea
pantin nojalla saatavansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Pantti on vakuutena vuokran maksamisesta korkoineen ja muiden
vuokralaiselle tästä vuokrauksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttä-
misestä samoin kuin siitä korvauksesta, jonka vuokralainen saattaa olla
velvollinen suorittamaan vuokra-alueen hallinnasta vuokra-ajan päätty-
misen jälkeen.

Pantin tuotto

Vuokralaisen antamat panttaussitoumukset kattavat myös pantin tuo-
ton. Tuottona pidetään huoneenvuokraa panttina olevan kiinnityksen
kohteesta.

Jos vuokralainen on laiminlyönyt vuokrasopimukseen perustuvan mak-
suvelvoitteen, vuokranantajalla on oikeus saada edellä mainittu huo-
neenvuokra välittömästi huoneenvuokralaiselle tehdyn ilmoituksen jäl-
keen.

6a §
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Rakennusten raken-
nusluvan mukaisuus

Vuokralainen on antanut erillisen kirjallisen vakuutuksen, että vuokra-
alueella olevilla rakennuksilla on rakennusluvat ja ne ovat luvan mukai-
sessa kunnossa ja käytössä.

Kirjallinen vakuutus otetaan tämän sopimuksen liitteeksi x.

6b §

Piirustukset Vuokra-alueelle jo rakennetun rakennuksen rakennuslupamuutospiirus-
tukset ja mahdollisesti rakennettavan rakennuksen rakennuspiirustuk-
set sekä muutospiirustukset on, sen lisäksi mitä niiden käsittelystä on
erikseen määrätty, esitettävä etukäteen kaupungin maaomaisuuden
kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksyttäväksi.

7 §

Rakentamisvelvolli-
suus

Rakennusta ei saa ilman vuokranantajan lupaa kokonaan eikä osittain
purkaa.

Jos rakennus osaksi tai kokonaan palaa tai muutoin tuhoutuu, se on ra-
kennettava uudelleen kahden (2) vuoden kuluessa.

Vuokralainen on velvollinen ottamaan koko vuokra-ajaksi kiinteistöva-
kuutuksen tulipalon ja vastaavan varalle.

Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää rakennusaikaa.

Jos vuokralainen laiminlyö edellä määrätyn rakentamisvelvollisuutensa,
vuokranantajalla on oikeus irtisanoa sopimus.

8 §

Maa-ainekset ja puut Vuokra-alueen mahdollisen rakentamisen yhteydessä irrotettavat maa-
ja kiviainekset ovat kaupungin omaisuutta. Tämän vuoksi vuokralainen
on velvollinen ilmoittamaan maa- ja kiviaineksista kaupungille ja kor-
vauksetta kuljettamaan ne kaupungin osoittamaan paikkaan. Mikäli
kaupungilla ei ole osoittaa maa- ja kiviaineksille vastaanottopaikkaa
eikä kaupunki muuta ilmoita, mainittujen maa- ja kiviainesten omistus-
oikeus siirtyy vuokralaiselle. Tällöin vuokralainen on velvollinen kustan-
nuksellaan huolehtimaan niistä kulloinkin voimassa olevien säännösten
mukaisesti.

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan rakennustyön yhteydessä
kaadettavat puut tai toimittamaan ne kustannuksellaan kaupungin
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osoittamaan paikkaan. Kaadettavien puiden lunastuksesta tai kuljetuk-
sesta sovitaan kaupungin suorittamassa puustokatselmuksessa.

Asiaa koskevia tarkempia tietoja ilmenee Helsingin kaupungin toiminta-
ohjeesta kaupungin tonttien rakennuttajille.

9a §

Hoitovelvollisuus
Mikäli rakennusvalvontaviranomainen ei määrää vuokra-alueella ole-
ville rakennuksille ja/tai pihalle parempaa kuntoa, vuokralaisen on
vuokrasopimuksen aikana pidettävä vuokra-alueella olevat rakennukset
ja piha vähintään tyydyttävässä kunnossa harjoitettava toiminta ja lä-
hiympäristö huomioon ottaen.

Lisäksi vuokra-alueella olevista rakennuksista, pihasta ja niillä harjoitet-
tavasta toiminnasta ei saa aiheutua naapureille vaaraa eikä olennaista
haittaa ja ne eivät saa aiheuttaa epäsiistiä kuvaa kadulle eikä lähiym-
päristöön.

Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokranantajan niiden hoi-
dosta antamia määräyksiä.

Kaupungin rakennusvalvontapalvelulla on oikeus määrätä, että istutet-
taviksi määrätyt tai luonnontilaan jäävät vuokra-alueen osat on raken-
nustyön ajaksi tarpeellisin osin aidattava.

Vuokra-alueella kasvavia puita ei saa vahingoittaa eikä kaupungin ra-
kennusvalvontapalvelun luvatta kaataa.

9b §

Vuokra-alueen aitaa-
minen

Mikäli rakennusvalvontaviranomainen ei toisin määrää, vuokralaisen on
vuokranantajan vaatiessa aidattava vuokra-alue vuokranantajan ilmoit-
tamalla kiinteällä tai läpinäkyvällä aidalla vuokranantajan antamien tar-
kempien ohjeiden mukaisesti.

Vuokralainen voi kuitenkin naapuritontin vuokralaisen kanssa sopia,
ettei yhteistä rajaa aidata tai yhteiselle rajalle tulevaan aitaan jätetään
tarpeellisia kulkuaukkoja.

Mikäli edellä sanottua aitaamista ei ole suoritettu vuokranantajan kirjal-
lisessa vaatimuksessa sanottuun määräaikaan mennessä, joka on vä-
hintään 6 kuukautta vaatimuksen tiedoksi antamisesta, vuokralainen on
velvollinen maksamaan kuukausittain laiminlyönnin ajalta yhden kuu-
kauden vuosivuokraa vastaavan summan sopimussakkona.
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Edellä sanottu koskee myös olemassa olevan huonokuntoisen tai riittä-
mättömän aidan uusimista ja sen kunnostamista.

9c §

Vuokra-alueella harjoi-
tettava toiminta

Aitaamattomalla katuun rajoittuvalla vuokra-alueen osalla ja sen edus-
talla ei saa säilyttää eikä varastoida kontteja, käytöstä poistettuja autoja
eikä muuta tavaraa.

Vuokralainen ei saa harjoittaa vuokra-alueen ulkopuolella toimintaa, py-
säköintiä, avovarastointia eikä vastaavaa.

Vuokra-alueella harjoitettava toiminta, pysäköinti, mahdollinen avova-
rastointi ja vastaava on suoritettava niin, että siitä ei aiheudu naapu-
reille vaaraa eikä merkittävää haittaa ja se ei luo epäsiistiä kuvaa ka-
dulle eikä lähiympäristöön.

Vuokranantajan vaatiessa vuokralaisen on vuokra-aikana siivottava
epäsiisti vuokra-alue vuokranantajan kirjallisesti antamien tarkempien
ohjeiden mukaisesti. Siivousvelvollisuus voi koskea myös vuokra-alu-
een ulkopuolisia alueita, jos siivoustarve johtuu vuokra-alueella harjoi-
tetusta toiminnasta.

Mikäli edellä sanotun vastaista säilytystä tai varastointia ei ole poistettu
tai siivousta ei ole suoritettu vuokranantajan kirjallisesta vaatimuksessa
sanottuun määräaikaan mennessä, joka on poistamisen osalta vähin-
tään 1 kuukausi ja siivouksen osalta vähintään 3 kuukautta vaatimuk-
sen tiedoksi antamisesta, vuokralainen on velvollinen maksamaan kuu-
kausittain laiminlyönnin ajalta yhden kuukauden vuosivuokraa vastaa-
van summan sopimussakkona.

Lisäksi vuokranantajalla on oikeus periä luvattomasta vuokra-alueen ul-
kopuolisesta käytöstä käypää vuokraa alueella kulloinkin voimassa ole-
vien vuokranantajan yleisesti käyttämien tilapäisvuokraustaksojen mu-
kaan.

9d §

Ympäristöluvat Vuokralainen hankkii toiminnalleen tarvittavat ympäristöluvat sekä vas-
taa siitä, että luvat ovat voimassa ja niitä noudatetaan. Mikäli ilmenee,
ettei voimassa olevia lupia ole tai niitä ei noudateta ja tämä johtuu
vuokralaisesta johtuvasta selvästä piittaamattomuudesta, vuokralainen
on velvollinen maksamaan kuuden (6) kuukauden vuosivuokraa vas-
taavan summan sopimussakkona.
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9e §

Kielto käyttää vuokra-
aluetta asumiseen ja
majoitustoimintaan

Vuokra-alueella ja sillä olevissa rakennuksissa ei saa asua eikä harjoit-
taa majoitustoimintaa, ellei asemakaavassa ja rakennusluvassa toisin
sanota. Mikäli vuokra-alueella rikotaan tätä ehtoa, vuokralainen on vel-
vollinen maksamaan kuukausittain laiminlyönnin ajalta yhden kuukau-
den vuosivuokraa vastaavan summan sopimussakkona.

Edellä sanottu ei poista vuokranantajan oikeutta hakea vuokrasopimuk-
sen purkua vuokrasopimuksen käyttötarkoitusta koskevan ehdon rikko-
misen perusteella.

10 §

Kadun ja yleisen
alueen kunnossa- ja
puhtaanapitovelvolli-
suus

Vuokralaisen velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana vuokra-aluee-
seen rajoittuva katu ja yleinen alue määräytyvät sen mukaan kuin
laissa kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta
sekä asianomaisessa kunnallisessa säännössä määrätään.

11 §

Vuokranantajan
ilmoitus maaperän
puhtaudesta

Tällä sopimuksella vuokra-alue vuokrataan vuokralaiselle uudelleen.
Vuokra-alueesta on ollut voimassa aiempia maanvuokrasopimuksia,
joista ensimmäinen alkoi 1.1.1956 (Sopimusnumero 7053). Sopimusten
ajalta on peräisin nykyinen vuokra-alueella sijaitseva rakennus

Vuokra-alueen maaperää tai pohjavettä ei ole tätä sopimusta uusitta-
essa eikä aiemmin tutkittu.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokralaisen jäljempänä tässä sopi-
muksessa sanotut vuokra-alueen puhdistamiseen liittyvät velvollisuudet
koskevat kokonaisuudessaan ensimmäisen maanvuokrasopimuksen
alkamispäivän ja tämän maanvuokrasopimuksen päättymispäivän vä-
listä aikaa.

Vuokraoikeuden siirron yhteydessä vuokralainen on velvollinen anta-
maan uudelle vuokralaiselle riittävän selvityksen alueella harjoitetusta
toiminnasta sekä vuokra-alueen maaperän ja pohjaveden mahdolli-
sesta pilaantumisesta.



9

12 §

Vuokralaisen vastuu
maaperän puhtau-
desta

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuokra-alue ei
vuokralaisen toimesta eikä muutoin pilaannu.

Mikäli vuokra-alue vuokra-aikana tapahtuneen onnettomuuden tai
muun syyn vuoksi pilaantuu, vuokralainen on velvollinen viipymättä il-
moittamaan asiasta viranomaisille ja erikseen kirjallisesti vuokrananta-
jalle (Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -pal-
velulle) sekä puhdistamaan alueen.

13 §

Katselmukset Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmus. Vuok-
ralaiselle ilmoitetaan katselmuksesta etukäteen. Samalla ilmoitetaan,
onko vuokralaisen tai tämän edustajan läsnäolo katselmuksessa tar-
peen. Katselmuksessa tarkastetaan, onko vuokra-alue rakennuksineen
tämän sopimuksen mukaisessa kunnossa ja onko vuokrasopimuksen
määräyksiä muutoin noudatettu.

Vuokralaisen on katselmuksen toimittamista varten järjestettävä pääsy
vuokra-alueelle ja sillä oleviin kaikkiin tiloihin.

Jos katselmus on aiheuttanut muistutuksia, vuokranantaja ilmoittaa
vuokralaiselle ajan, jonka kuluessa puutteellisuudet on korjattava.

14 §

Yhdyskuntatekniset
laitteet

Vuokralainen on velvollinen kaupungin vaatimuksesta sallimaan tar-
peellisten johtojen, laitteiden, laitteistojen ja kiinnikkeiden sijoittamisen
vuokramaalle.

Jos kaupunki ennen vuokra-ajan päättymistä tarvitsee osaa vuokra-alu-
eesta katu- tai liikennealueeksi tai muuta yleistä tarvetta varten, vuok-
ralaisen on kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomisesta luovutettava
sitä varten tarvittava ala. Tämä ei kuitenkaan koske alaa, jolla vuokra-
laisen omistama rakennus sijaitsee.

Kaupunki korvaa vuokralaiselle edellä mainituista toimenpiteistä aiheu-
tuvan vahingon arvion mukaan.

Vuokralainen on velvollinen kaupungin niin vaatiessa varaamaan
vuokra-alueelta tilan muuntamoa varten.
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15 §

Kunnallistekniikka
Kaupunki rakentaa vuokra-aluetta palvelevan kunnallistekniikan päättä-
mänsä aikataulun mukaisesti.

16 §

Toimenpiteet vuokra-
ajan päättyessä

Vuokralainen on vuokra-ajan päättyessä velvollinen viemään pois
omistamansa rakennukset, rakenteet, laitteet ja laitokset perustuksi-
neen sekä muun vuokra-alueella olevan omaisuuden. Vuokralainen on
samoin velvollinen siivoamaan vuokra-alueen ja panemaan paikan
muutoin kuntoon.

Vuokralainen on vuokra-ajan päättymiseen mennessä velvollinen esit-
tämään vuokranantajalle riittävän selvityksen alueella harjoitetusta toi-
minnasta sekä alueella säilytetyistä jätteistä tai aineista, jotka voivat ai-
heuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli edellä mainitun
selvityksen tai muun syyn vuoksi on syytä epäillä pilaantumista, vuok-
ralaisen on tutkittava alueen maaperä ja pohjavesi.

Mikäli vuokra-alueella todetaan pilaantuneisuutta, vuokralainen on
vuokra-ajan päättyessä velvollinen puhdistamaan vuokra-alueen maa-
perän ja pohjaveden siten, ettei niiden pilaantumisesta myöhemmin-
kään voi aiheutua lisäkustannuksia alueen rakentamiselle. Vuokralai-
nen on velvollinen esittämään vuokranantajalle kunnostuksen loppura-
portin.

Mikäli vuokra-alueella vuokra-aikana harjoitetusta toiminnasta aiheutu-
nut pilaantuneisuus jatkuu vuokra-alueen ulkopuolelle, vastaa vuokra-
lainen myös tämän puhdistamisesta.

Mikäli vuokra-alueen maaperään on sijoitettu jätteitä tai luontaisista
maa-aineksista poikkeavia materiaaleja, vuokralainen on velvollinen
poistamaan ne vuokra-ajan päättyessä.

Mikäli vuokralainen ei kolmen (3) kuukauden kuluessa vuokra-ajan
päättymisestä ole täyttänyt edellä tässä pykälässä mainittuja velvolli-
suuksiaan, vuokranantajalla on oikeus tehdä tai teettää velvollisuuksien
täyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet vuokralaisen lukuun ja periä toi-
menpiteistä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta.

Tällöin vuokranantajalla on oikeus viedä pois vuokra-alueella oleva
vuokralaisen omaisuus ja menetellä sen suhteen parhaaksi katsomal-
laan tavalla. Jos omaisuuden arvo ylittää sen myymisestä aiheutuvat
kulut, vuokranantajalla on tällöin oikeus myydä se vuokralaisen lukuun
julkisella huutokaupalla tai muulla omaisuuden laatu ja arvo huomioon
ottaen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuokranantajalla on oikeus käyt-
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tää omaisuuden myynnistä kertyvät varat edellä mainituista toimenpi-
teistä aiheutuvien kustannustensa ja muiden vuokrasopimukseen pe-
rustuvien saataviensa kattamiseen.

Vuokralainen on velvollinen suorittamaan vuokraa vastaavaa korvausta
vuokra-alueen käytöstä myös vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä ajalta
siihen saakka, kunnes vuokra-alue on edellä tässä pykälässä sanotun
mukaisesti puhdistettuna ja siivottuna jätetty vuokranantajan vapaa-
seen hallintaan.

Edellä mainitut vuokralaisen velvollisuudet koskevat kokonaisuudes-
saan ensimmäisen maanvuokrasopimuksen alkamispäivän ja tämän
maanvuokrasopimuksen päättymispäivän välistä aikaa.

17 §

Ilmoitukset ja
tiedonannot

Vuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalla
(Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palve-
lulle) nimeään sekä kotipaikka- ja laskutusosoitettaan koskevat muu-
tokset.

Vuokranantajalla on oikeus antaa vuokralaiselle tähän sopimukseen
perustuvat tiedoksiannot, ilmoitukset ja kehotukset lähettämällä ne to-
disteellisesti vuokralaisen viimeksi vuokranantajalle ilmoittamaan lasku-
tusosoitteeseen. Tiedoksiannon katsotaan tällöin saapuneen vastaan-
ottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos
se on lähetetty vuokranantajalle viimeksi ilmoitettuun laskutusosoittee-
seen.

Vuokranantajalla on oikeus antaa tähän sopimukseen perustuvia tietoja
kolmannelle.

18 §

Sopimussakko Jos vuokralainen ei noudata tätä sopimusta tai sen nojalla annettuja
määräyksiä, vuokralainen voidaan velvoittaa maksamaan vuokrananta-
jalle sopimussakkoa kulloinkin enintään            (        ) euroa.

19 §

Vahingonkorvaus Sopimussakosta riippumatta vuokralainen on velvollinen korvaamaan
vuokranantajalle ja kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

20 §

Aiempi käyttö Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan mahdollisen
uudis- ja lisärakentamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella
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ja sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- ja muut jätteet, sekä
vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoinnin, perustuk-
set ja muut vastaavat.

Mikäli niiden poistamisesta arvioidaan aiheutuvan rakentamishankkeen
kokonaisuus huomioon ottaen erityisen merkittäviä kustannuksia, kus-
tannusten jakamisesta vuokranantajan ja vuokralaisen välillä voidaan
neuvotella (Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
-palvelu) edellyttäen, että tämä tapahtuu etukäteen ennen toimenpitee-
seen ryhtymistä. Muuten vuokralainen vastaa joka tapauksessa yksin
kaikista mainituista kustannuksista.

Vuokranantaja ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista, joita
vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua vuokra-alueen maaperän
puhdistamisesta tai vuokra-alueella tai sen maaperässä olevien raken-
teiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.

21 §

Maanalaisia hankkeita Vuokranantajalla ja sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa
vuokra-alueelle maanalaisia hankkeita sekä käyttää ja ylläpitää niitä
edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita vuokra-alueen asema-
kaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista toteuttamista eivätkä käyt-
töä.

22 §

Lisäehto

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin
sopijapuolelle.

Helsingissä                  kuun           päivänä 20

Helsingin kaupunki

x.x

__________________________

Vuokralainen
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x.x

__________________________


