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Vuorensyrjän erityiset varausehdot:

1. Varauksensaajana on Avain Yhtiöt Oy (y-tunnus 2308788-2)

2. Varaus on voimassa 31.12.2022 asti

3. Suunnittelun lähtökohtia:
- Varausaikana on selvitettävä yhdessä kaupungin kanssa ajoyhteyden toteutta-

mista Vuorensyrjän ja Kankarepolun välille.
- Lahdenväylän liikennemelu tulee ottaa huomioon rakennusten suunnittelussa

ja sijoittelussa.
- Mahdollinen pysäköintilaitos tulee yhteen sovittaa Vuorensyrjän ympäristöön

kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti laadukkaalla tavalla.

3. Varauksensaajalle varataan alustavasti mahdollisuus toteuttaa noin 10 000 k-m²:n
osuus rakennusoikeudesta sekä mahdollinen uusi pysäköintilaitos. Mikäli alueelle
on mahdollista osoittaa enemmän rakennusoikeutta, päättää kaupunki sen varaa-
misesta erikseen.

4. Asuinrakennusoikeus tulee toteuttaa asumisoikeusasuntoina tai vapaarahoitteisena
omistusasuntotuotantona.
- Sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavan tontin asuinra-

kennusoikeudesta tulee toteuttaa perheasuntoina vähintään 40 prosenttia
(kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee
olla vähintään 70 h-m².

5. Uudisrakentamisessa tulee noudattaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman peri-
aatteita.
- Varauksensaajan tulee teettää hiilijalanjälkilaskenta varausaikana.
- Ensisijaisesti tulee tutkia vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöä (esim.

puurakentaminen).
- Rakennuksen tulee täyttää vähintään A2018 energiatehokkuusluokalle asetetut

vaatimukset siten, että E-luku on ≤75 (kWhE/(m2vuosi), ellei kaupunki erittäin
painavasta varauksensaajasta riippumattomasta syystä toisin päätä.

- Tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa tai liityttävä keskitettyyn paikallisen
uusiutuvan energiantuotantojärjestelmään tai hyödynnettävä muualla tuotet-
tua alueellista energiaa.

6. Varauksensaaja on tietoinen alueella voimassa olevista maanvuokrasopimuksista.

- Varauksensaajan on varausaikana neuvoteltava rakennusten omistajan kanssa
sopimus rakennusten luovutusehdoista ja maanvuokrasopimuksen päättämi-
sestä. Kaupunki korvaa kaupungin kustannusvastuulle kuuluvien rakentamiskel-
poisuuteen liittyvien työvaiheiden tekemisen osalta varauksensaajalle aiheutu-
neet ylimääräiset kustannukset yhteisesti etukäteen sovitun mukaisesti. Selvyy-
den vuoksi todetaan, että nykyisten palvelurakennusten purkukulut kuuluvat
kaupungin kustannusvastuulle ja niistä on sovittava hyvissä ajoin ennen purun
käynnistymistä.
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- Mikäli suunnittelualueelle tulee toteutettavaksi uusi pysäköintilaitos, tulee va-
rauksensaajan neuvotella pysäköintialueen vuokralaisen kanssa sopimus pysä-
köintipaikkojen uudelleenjärjestelyistä ja maanvuokrasopimuksen päättämi-
sestä.

7. Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole harjoitettu toimintaa, joka
saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli alueella kuiten-
kin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, vastaa Kaupunki hankkeen raken-
nusvaiheessa pilaantuneen maaperän kunnostuksesta aiheutuvista ylimääräisistä
kustannuksista, mikäli niistä on sovittu ennen toimenpiteiden toteuttamista.

8. Varauksensaaja on tietoinen, ettei tämä varaus vielä mahdollista tontin luovutta-
mista ja että kaupunki päättää tontinluovutuksen ehdoista erikseen.

Yleiset kehittämisvarauksia koskevat ehdot:

1. Varauksensaajan yleiset velvollisuudet

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristönsuo-
jelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muista vastaavia lakisääteisiä
velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai va-
rauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös-
tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikok-
sesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kau-
pungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.
Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muu-
toin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hank-
keen toteuttamiseksi.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan
ja/tai olla jatkamatta varausaikaa, mikäli varauksensaaja tai varauksensaajan yhtiökump-
pani ei noudata yleisiä ja erityisiä varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdol-
lisesti antamia ohjeita.

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

2. Suunnitteluvelvollisuus

Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan varausalu-
eelle idea/viite/maankäyttösuunnitelmat ilman aiheetonta viivytystä. Varauksensaaja si-
toutuu osaltaan edistämään varausalueen suunnittelua ja asemakaavoitusta aktiivisesti.
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Varauksensaaja sitoutuu suunnittelemaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen ja
kunkin varausalueelle toteutettavan rakennuksen tämän varauspäätöksen ehtojen mu-
kaisesti.

Varausalue ja tulevat rakennukset on suunniteltava siten, ettei niiden toteuttamisesta,
käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta, eikä uudistamisesta aiheudu vahinkoa, haittaa, eikä
vaaraa varausalueen alapuolella, eikä sen ympäristössä mahdollisesti sijaitseville tai
sinne asemakaavassa tai muutoin toteutettaviksi osoitetuille rakennuksille, rakenteille,
maanalaisille tiloille, yleisille alueille, johdoille, putkille ja vastaaville eikä niiden tavan-
omaiselle käytölle.

2.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakentamiskelpoisuus
Varausalueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin alueellisten yh-
teistyö- ja koordinointiryhmien kanssa. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan
sovittamaan yhteen varausaluetta koskevat suunnitelmat yleisten alueiden sekä muiden
varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen kanssa niin, ettei varausalueen toteuttamisesta
aiheudu tarpeetonta haittaa muille kiinteistöille tai yleisille alueille.
Varauksensaaja on tietoinen siitä, että varausalueen toteuttamiseen ja sen aikatauluun
saattaa merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen sekä lähialueen kortte-
leiden ja muiden varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen.
Varausalueen ulkopuoliset kadut, puistot ja kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin ja
muiden niiden toteuttamisesta vastaavien tahojen päättämän aikataulun mukaisesti. Tä-
män vuoksi varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen rakentamisen
aloittamista varmistamaan kadun ja muiden yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan ra-
kentamisen suunnitelmat ja toteutusaikataulun sekä varausalueen rakentamiskelpoisuu-
den näistä vastaavilta tahoilta.

3.  Pohjatutkimusten suorittaminen

Varauksensaajalla on tämän varauspäätöksen perusteella oikeus kustannuksellaan ja
vastuullaan suorittaa varausalueella tavanomaisia geoteknisiä pohjatutkimuksia maape-
rän laadun ja kantavan pohjakerroksen sijainnin selvitystä sekä perustamistapojen yksi-
tyiskohtaista suunnittelua varten. Varauksensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.
Varauksensaajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen maaperätutkimuksen suorittamista
kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle tutkimuksen tekemisestä. Tontit -pal-
velu antaa tarvittaessa maaperätutkimusten suorittamisesta kirjallisesti aluekohtaisia li-
säohjeita, joita varauksensaajan tulee noudattaa.
Varauksensaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta ilman eri suostumusta suorittaa varausalu-
eella muita toimenpiteitä, kuten kaataa puita. Varauksensaaja on velvollinen vaaditta-
essa kustannuksellaan ennallistamaan varausalueen Helsingin kaupungin edellyttämään
kuntoon.
Helsingin kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mi-
käli maaperätutkimusten suorittaminen varausalueella ei ole mahdollista.

Varauksensaaja on velvollinen ennallistamaan alueen tutkimuksia edeltävään kuntoon
kustannuksellaan.
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4.  Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskuntatekniset laitteet tai
vastaavat

Varausalueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, vie-
märeitä, laitteita tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaappeja, muunta-
moita tai liikenteen ohjauslaitteita.  Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan
erikseen selvittämään vuokra-alueen johtotiedot ja tiedot alueella mahdollisesti sijaitse-
vista yhdyskuntateknisistä laitteista tai vastaavista.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten joh-
tojen, viemäreiden, laitteiden ja vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huol-
tamisen sekä uudistamisen varausalueella, ellei kaupungin tai johtojen omistajien kanssa
muuta sovita. Mahdollisten johtosiirtojen sekä rakenteiden ja/tai laitteiden tai vastaa-
vien siirtojen ehdot määrittelee niiden omistaja. Siirtojen kustannuksista sovitaan erik-
seen.

5. Maanalaiset hankkeet

Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja toteuttaa va-
rausalueella ja sen ympäristöön maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä käyttää ja ylläpitää
sekä kehittää niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita varausalueen asema-
kaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

6. Varauksensaajan vastuu maaperästä

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

Mikäli varausalue varauksensaajan toimesta tapahtuneen onnettomuuden tai muun
syyn vuoksi pilaantuu, varauksensaaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta vi-
ranomaisille ja erikseen kirjallisesti kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen
ja tontit -palveluille sekä estämään pilaantumisen leviämisen. Varauksensaaja on velvol-
linen puhdistamaan alueen sekä esittämään kaupungille kunnostuksen loppuraportin.

Selvyyden vuoksi todetaan, että vastuu maaperästä on voimassa varausaikana siltä osin
kuin varauksensaaja suorittaa varausalueella edellä kohdan 3 mukaisia tutkimuksia.

7. Vastuuvapauslausekkeet

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan hankkeen suunnittelun tai pohjatutkimus-
ten suorittamisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hanke viivästyy
esimerkiksi varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallisteknii-



HELSINGIN KAUPUNKI 5 / 5
Kaupunkiympäristö

4.2.2021

Postiosoite: PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Työpajankatu 8, Helsinki +358 9 310 1691

www.hel.fi/kaupunkiymparisto
y-tunnus: 0201256-6

kan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen, varausalueella sijaitsevien käytössä ole-
vien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, laitteiden tai muiden vastaavien rakentei-
den siirtojen, varausalueella tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai mui-
den vastaavien poistamisen tai maaperän puhdistamisen johdosta tai mikäli varausalu-
etta ei muista syistä saada rakennuskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen edellyttä-
mässä aikataulussa taikka varauksensaaja joutuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen
johdosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustannuksista ja mahdolli-
sista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita varauksensaajalle saattaa
aiheutua esimerkiksi siitä, että varauksensaajan hanketta koskevat luvat tai muut pää-
tökset oikaisuvaatimuksen, ylemmän toimielimen tai valituksen johdosta muuttuvat tai
kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai lainvoimaistuminen viivästyy.

Mikäli varattavaan alueeseen kohdistuu voimassa oleva maanvuokrasopimus, ei kau-
punki vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kaupunki ja varat-
tavan alueen/tontin vuokralainen eivät pääse sopimukseen varausalueen vuokraamisen
ja rakentamisen edellytyksenä olevista maanvuokrasopimuksen muutoksista tai varaus-
alueiden vuokrasopimuksen ehdoista. Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai
kolmannelle aiheutuvista kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli varatta-
vaa aluetta/tonttia koskevan vuokrasopimuksen muuttamista koskeva päätös, varaus-
alueita koskeva vuokrauspäätös tai muu asiaan liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kun-
nallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista,
haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hanke viivästyy varausaluetta ym-
päröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai jos hank-
keen toteutumisen edellyttämä asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai
aluetta ei muista syistä saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteut-
tamisen edellyttämässä aikataulussa tai mikäli varauksensaaja joutuu viivästymisen joh-
dosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta.


