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Tonttien yleiset varauseh-
dot
Varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan osion B tonttien yleisiä va-
rausehtoja.

1. Varauksensaajan yleiset velvollisuudet

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteutta-
maan varausalueen ilman aiheetonta viivytystä sekä osaltaan aktiivisesti edistä-
mään varausalueen suunnittelua ja rakentamista.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympä-
ristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaa-
via lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan
tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai
edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen
talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoi-
mintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä
varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään
kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssa-
neeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia
tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken va-
rausajan ja/tai olla jatkamatta varausaikaa, mikäli varauksensaaja tai varauk-
sensaajan yhtiökumppani ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perus-
teella mahdollisesti antamia ohjeita.

Myös varauksensaajan yhteistyökumppanit ovat velvollisia noudattamaan tässä
varauspäätöksessä varauksensaajalle asetettuja varausehtoja.

2. Tonttijako-, lohkomis- ja rekisteröintikustannukset

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea varausalueen osalta tont-
tijaon, lohkomisen ja tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin. Tontin tulee olla
lohkottu ja merkitty kiinteistörekisteriin ennen lopullista tontinluovutusta.

Mikäli kaupunki on tämän varaussopimuksen valmistelun yhteydessä tai aikai-
semmin hakenut varausalueen osalta tonttijaon, lohkomisen ja/tai rekisteröinnin,
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tontin tuleva vuokralainen tai ostaja on velvollinen korvaamaan tästä aiheutu-
neet kulut kaupungille tämän erikseen esittämän laskun mukaisesti.

Lisäksi varauksensaaja vastaa kustannuksellaan edellä mainittujen kiinteistötoi-
mitusten hakemisesta, mikäli varausalueen muutokset aiheutuvat varauksen-
saajan aloitteesta ja/tai palvelevat kokonaan tai pääosin varauksensaajan han-
ketta.

3. Suunnittelu- ja rakentamisvelvollisuus

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaikista hallitsemansa varausalueen
rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Varauksen-
saaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan koko-
naisvastuuperiaatteella varausalueen ja kunkin varausalueelle toteutettavan ra-
kennuksen asemakaavan, rakennusluvan ja tämän varauspäätöksen ehtojen
mukaisesti.

Varausalue ja sen kukin rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei
niiden toteuttamisesta, käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta eikä uudistamisesta
aiheudu vahinkoa, haittaa eikä vaaraa varausalueen alapuolella, eikä sen ym-
päristössä mahdollisesti sijaitseville tai sinne asemakaavassa tai muutoin toteu-
tettaviksi osoitetuille rakennuksille, rakenteille, maanalaisille tiloille, yleisille alu-
eille, johdoille, putkille ja vastaaville eikä niiden tavanomaiselle käytölle.

3.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakentamiskelpoisuus

Varausalueen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin alueel-
listen yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että varausalueen rakentamiseen ja sen aika-
tauluun saattaa merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen sekä lä-
hialueen kortteleiden ja muiden varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakenta-
minen.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan sovittamaan yhteen varausalu-
een rakentamista koskevat suunnitelmat ja rakentamisen yleisten alueiden sekä
muiden varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen kanssa.

Varauksensaaja on edelleen osaltaan kustannuksellaan velvollinen koordinoi-
maan varausalueen rakentamisen yleisten alueiden ja varausaluetta ympä-
röivien kiinteistöjen rakentamisen kanssa siten, ettei varausalueen rakentami-
sesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistöjen eikä yleisten alueiden ra-
kentamiselle.

Varausalueen ulkopuoliset kadut, puistot ja kunnallistekniikka rakennetaan kau-
pungin ja muiden niiden toteuttamisesta vastaavien tahojen päättämän aikatau-
lun mukaisesti. Tämän vuoksi varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin etu-
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käteen ennen rakentamisen aloittamista varmistamaan kadun ja muiden yleis-
ten alueiden sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat ja toteutusaika-
taulun sekä varausalueen rakentamiskelpoisuuden näistä vastaavilta tahoilta.

3.2 Viranomaismääräysten ja ohjeiden noudattaminen

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan muun ohella noudattamaan

 varausaluetta koskevaa asemakaavaa, ellei siitä myönnetä rakennusluvan
yhteydessä tai muutoin poikkeamispäätöstä,

 asemakaavaa täydentäviä alueellisia suunnitteluohjeita, kuten rakentamista-
paohjeita, lähiympäristön suunnitteluohjeita ja talonrakentamisen suunnitte-
luohjeita sekä muita mahdollisia vastaavia Helsingin kaupungin antamia vi-
ranomaisohjeita Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvontapalvelujen
edellyttämällä tavalla,

 varauksen saajan tulee varausalueen suunnittelussa ja toteutuksessa var-
mistaa riittävä hulevesien käsittely ilmastomuutoksen vaikutukset huomioi-
den. Hulevesistä aiheutuvia haittoja tulee ehkäistä muuttuvissa ilmasto-olo-
suhteissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Hulevesien hallinnan suun-
nittelussa tulee noudattaa kaupungin hulevesiohjelman tavoitteita ja priori-
teettijärjestystä hulevesivirtaamien hallitsemiseksi ja huleveden laadun pa-
rantamiseksi,

 hankkeen jatkosuunnittelussa ja tulevassa toteutuksessa kaupungin tai Kau-
punkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut -yksi-
kön hyväksymiä suunnitelmia sekä Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden
osalta (puolihitas) asuntojen osalta hyväksyttyä hankinta-arvoa ja

 muita mahdollisia hankkeen toteuttamisen edellyttämiä viranomaismääräyk-
siä ja ohjeita.

3.3 Suunnitelmien esittäminen sekä lupien hankkiminen ja noudattaminen

Varausalueelle toteutettavan rakennuksen tai sen osan (tilan) suunnitelmat
(pääpiirustukset) on sen lisäksi, mitä niiden käsittelystä on erikseen määrätty,
esitettävä etukäteen ennen rakennusluvan tai muun vastaavan luvan hakemista
Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
hyväksyttäväksi.

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit –palve-
lulla on oikeus edellyttää esimerkiksi hankkeen sijainti, kokonaisuus tai tärkeys
huomioon ottaen hankkeen pääsuunnittelijan hyväksyttämistä.

Mikäli varauspäätös koskee Hitas- ja hintakontrolloitua tuotantoa, tulee näiden
osalta mainitut suunnitelmat vastaavasti toimittaa etukäteen ennen rakennuslu-
van tai muun vastaavan luvan hakemista Kaupunkiympäristön toimialan asu-
kas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut -yksikön hyväksyttäväksi.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennustyössä
tarvittavan rakennusluvan tai muun vastaavan luvan sekä varausalueen ja kun-
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kin varausalueen rakennuksen myöhemmän käytön, peruskorjaamisen, muu-
tostöiden tai muiden vastaavien edellyttämät viranomaisluvat, lausunnot, hyväk-
synnät ja vastaavat sekä noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä.

Lisäksi muun muassa katu- ja muille yleisille alueille rakennettaessa on haet-
tava kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja Kaupunkiympäristön toi-
mialan asukas- ja yrityspalveluiden alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikön ohjeis-
tuksen mukaisesti kaivu- ja sijoitusluvat. Tällöin on noudatettava edellä mainitun
yksikön antamia ohjeita, päätöksiä ja niiden perusteella annettuja määräyksiä.

4. Matkapuhelinten sisäkuuluvuus

Varauksensaajan tulee osoittaa, että matkapuhelinten sisäkuuluvuus on huomi-
oitu suunnitelmissa ja rakenteissa.

Varauksensaajan on myös korvauksetta sallittava matkapuhelinverkkoon liitty-
vien lähetinlaitteiden ja niiden tarvitsemien kaapeleiden sijoittaminen, ylläpito,
korjaaminen ja uudistaminen rakennukseen sekä huomioitava suunnitelmissa ja
rakenteissa näiden tarvitsemat tilatarpeet.

5. Liito-oravan huomiointi suunnittelussa

Liito-oravan esiintymiskuva on muuttunut Helsingissä hyvin nopeasti. Liito-ora-
vatilanteen tarkistaminen on tarpeen aina kun ydin- tai elinalueelle lähiympäris-
töineen tai sen liikkumisreitille on kohdistumassa muutoksia. Muutokset elinpii-
rin tai sen osan maankäytössä voivat olla uhka liito-oravalle.

Liito-orava on otettava huomioon, mikäli määritellylle ydin- tai elinalueelle lä-
hiympäristöineen tai todennäköiselle liikkumisreitille suunnitellaan metsäalaa
pienentävää tai puustoa vähentävää maankäyttöä (kaavoitus, rakentamishanke)
tai metsäympäristöä tai puustoa muuttavia toimenpiteitä (rakentaminen, puus-
ton käsittely).

Varauksensaaja on hankkeen suunnittelun yhteydessä velvollinen selvittämään,
onko varausalueella tai sen välittömässä läheisyydessä tehty sellaisia liito-ora-
vahavaintoja, jotka vaikuttavat hankkeen toteuttamiseen. Tähän liittyvä tieto tu-
lee varmistaa ottamalla yhteyttä Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalve-
luiden luontoasiantuntijoihin, ympäristötarkastaja Raimo Pakariseen tai ympäris-
tötarkastaja Tuomas Lahteen ja varmistamalla heiltä kohteen tilanne.

Mikäli varausalueella tai sen läheisyydessä sijaitsee ympäristöpalveluiden luon-
toasiantuntijoiden mukaan liito-oravien ydin- tai elinalueita lähiympäristöineen
tai sen liikkumisreittejä tulee, varauksensaajan ottaa yhteyttä Kaupunkiympäris-
tön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluun tarpeellisten jat-
kotoimenpiteiden selvittämistä ja määrittämistä varten.
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6. Yksityiskohtainen pohjatutkimus ja perustamistavan valinta

Varauksensaajalla on tämän varauspäätöksen perusteella oikeus kustannuksel-
laan ja vastuullaan suorittaa varausalueella tavanomaisia geoteknisiä pohjatut-
kimuksia maaperän laadun ja kantavan pohjakerroksen sijainnin selvitystä sekä
perustamistapojen yksityiskohtaista suunnittelua ja toteutusta varten. Varauk-
sensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.

Varauksensaajan tulee ottaa huomioon, että varattu alue saattaa olla tilapäisesti
vuokrattu, jonka irtisanominen ja tyhjentäminen voi viedä aikaa. Tämän vuoksi
varauksensaajan on varauduttava mahdolliseen viiveeseen maaperätutkimus-
ten käynnistämisen osalta.

Varauksensaajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen maaperätutkimuksen suo-
rittamista Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelulle tutkimuksen tekemisestä. Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -pal-
velu antaa tarvittaessa maaperätutkimusten suorittamisesta kirjallisesti aluekoh-
taisia lisäohjeita, joita varauksensaajan tulee noudattaa.

Varauksensaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta ilman eri suostumusta suorittaa
varausalueella muita toimenpiteitä, kuten kaataa puita. Varauksensaaja on vel-
vollinen vaadittaessa kustannuksellaan ennallistamaan varausalueen Helsingin
kaupungin edellyttämään kuntoon.

Helsingin kaupunki ei vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista,
mikäli maaperätutkimusten suorittaminen varausalueella ei ole mahdollista.

7. Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskuntatekni-
set laitteet tai vastaavat

Varausalueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä joh-
toja, viemäreitä, laitteita tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaap-
peja, muuntamoita tai liikenteen ohjauslaitteita.  Varauksensaaja on velvollinen
kustannuksellaan erikseen selvittämään vuokra-alueen johtotiedot ja tiedot alu-
eella mahdollisesti sijaitsevista yhdyskuntateknisistä laitteista tai vastaavista en-
nen rakentamisen aloittamista.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallistek-
nisten johtojen, viemäreiden, laitteiden ja vastaavien rakentamisen, pitämisen,
käyttämisen, huoltamisen sekä uudistamisen varausalueella, ellei kaupungin tai
johtojen omistajien kanssa muuta sovita.

Johtosiirtoehdot sekä rakenteiden ja/tai laitteiden tai vastaavien siirtoehdot
määrittelee niiden omistaja. Edellä mainitut siirrot tulee ottaa huomioon rakenta-
misen aikatauluissa ja vaiheistuksissa niin, ettei haitallisia käyttökatkoksia
synny. Siirtojen kustannuksista tulee sopia johtojen, rakenteiden ja/tai laitteiden
tai vastaavien omistajan kanssa hyvissä ajoin ennen rakentamiseen ryhtymistä,
mikäli päätöksen ehdoissa ei tästä tarkemmin erikseen ole sovittu.
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Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttami-
sesta kolmannelle.

Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista varauksensaajalle mah-
dollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

8. Maalämpö- ja porakaivot ym.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueelle sijoitettavien pora-
reikien, kuten lämpökaivojen ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä
koskevien rakenteiden, laitteiden tai vastaavien toteuttamisessa kulloinkin voi-
massa olevaa lainsäädäntöä, kaupungin ohjeistusta ja varauspäätöksessä ole-
via ehtoja.

Lisäksi varauksensaaja on tietoinen, että lämpökaivojen ja/tai porakaivojen tai
muiden vastaavien järjestelmien sijoittaminen varausalueelle edellyttää viran-
omaislupien lisäksi kaupungin erillistä suostumusta, sekä etukäteen tehtyä sel-
vitystä laitteiden sijoitusmahdollisuudesta varausalueelle.

9. Maanalaiset hankkeet

Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja to-
teuttaa varausalueella ja sen ympäristöön maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä
käyttää ja ylläpitää sekä kehittää niitä edellyttäen, etteivät nämä estä eivätkä
rajoita varausalueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen mukaista toteut-
tamista eivätkä käyttöä.

10. Varauksensaajan vastuu maaperästä

Varauksensaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että varausalue ei varauk-
sensaajan toimesta tai muutoin pilaannu.

Mikäli varausalue varauksensaajan toimesta tapahtuneen onnettomuuden tai
muun syyn vuoksi pilaantuu, varauksensaaja on velvollinen viipymättä ilmoitta-
maan asiasta viranomaisille ja erikseen kirjallisesti Kaupunkiympäristön toi-
mialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle sekä estämään pilaan-
tumisen leviämisen. Varauksensaaja on velvollinen puhdistamaan alueen sekä
esittämään kaupungille kunnostuksen loppuraportin.

11. Toimintaohje kaupungin tonttien rakennuttajille

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelun 15.10.2021 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien raken-
nuttajille kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista
puista.
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12. Rasitteenluonteisista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopi-
minen

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 rasitteen-
luonteisia asioita, rasitteita ja yhteisjärjestelyitä koskevat rasite- ja tai yhteisjär-
jestelysopimukset sekä esittämään sopimukset Kaupunkiympäristön toimialan
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksyttäväksi.

Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien tonttien pitkäaikai-
siin maanvuokrasopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin.

Mikäli mainitut tontit ja/tai yleiset alueet eivät pääse edellä mainituista rasitteen-
luonteisista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopimukseen, kaupungilla
on oikeus päättää näistä harkintansa mukaan sekä sisällyttää niitä koskevat eh-
dot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja muihin luovutusasiakirjoihin ja mainittui-
hin sopimuksiin. Sijoituslupien tai muiden lupien osalta ehdot päättää alueiden-
käyttö ja -valvonta.

Kaupunki ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asioista, rasitteista eikä yh-
teisjärjestelyistä aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista eikä ra-
sitteiden ja yhteisjärjestelyiden 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 toteuttamisen ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista.

13. Muut asuinrakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa huomioi-
tavat asiat

Varauksensaaja on lisäksi varausalueen suunnittelussa ja rakentamisessa vel-
vollinen kustannuksellaan huolehtimaan muun muassa seuraavista seikoista ja
ryhtymään niiden edellyttämiin toimenpiteisiin.

13.1 Energiatehokkuus

 kerrostalotuotannossa varausalueelle toteutettavan rakennuksen suunnitte-
lussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota energiatehok-
kuutta parantaviin ratkaisuihin. Rakennuksen tulee täyttää vähintään A2018
energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku on 75
(kWhE/(m2vuosi), ellei kaupunki erittäin painavasta varauksensaajasta riip-
pumattomasta syystä toisin päätä. Vaatimus koskee käyttötarkoitusluokan 2
mukaisia asuinkerrostaloja. Muissa kohteissa noudatetaan vähintään kul-
loinkin voimassa olevaa viranomaismääräysten mukaista energiatehokkuus-
luokkaa.

 varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan varausalueen pitkäai-
kaista vuokraamista esittämään Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö
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ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuuden maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit -palvelulle varausalueelle suunnitellulle tontille/tonteilla rakennettavia
rakennuksia koskevat energiatodistukset tai muun rakennuksien energiate-
hokkuutta osittavan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palveluiden hy-
väksymän selvityksen.

 kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä varausalueen luovuttami-
sesta, mikäli varauksensaajan hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta
eikä kaupunki myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

13.2 Sähköautopaikat ja niihin varautuminen

Varausalueen autopaikoista on rakennettava vähintään 1/3 sähköautopaikoiksi,
joissa on mahdollista ladata sähköautoa. Nämä latauspaikat on toteutettava vii-
meisimmän SESKOn Sähköajoneuvojen Lataussuosituksen SK69 määrittele-
mällä peruslataustavalla (lataustapa 3, mode 3), jolloin latausasemassa on
SFS-EN 62196-2 mukainen tyypin 2 sähköautopistorasia. Jokaisella sähköauto-
paikalla tulee olla käytettävissä vähintään 10 kW latausteho, jota voidaan kui-
tenkin rajoittaa kuormanhallinnalla tarvittaessa. Latausjärjestelmän ohjaus voi-
daan toteuttaa latausoperaattorin palveluna ja sillä voi tällöin olla erillinen säh-
köliittymä.

Loput 2/3 pysäköintipaikoista on varustettava sähköauton latauspisteval-
miudella. Latauspistevalmiudella tarkoitetaan pysäköintipaikalle asti toteutettua
kaapelointia tai muuta ylempänä esitetyt vaatimukset täyttävää sähkön jakelu-
järjestelmää, myöhemmin asennettavia sähköajoneuvojen latauspisteitä varten.

Autopaikkojen latausasemien ja latausvalmiuksien kaapelointi tulee tehdä niin,
että latausvirran tulee olla 3 x 16A ja sillä saavutetaan vähintään 11 kW lataus-
teho.

Suunnitelma varausalueen kohteen edellyttämistä autopaikoista on esitettävä
etukäteen ennen rakennusluvan tai muun vastaavan luvan hakemista Kaupun-
kiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväk-
syttäväksi. Suunnitelmassa tulee esittää varausalueen autopaikkojen kokonais-
määrä sekä kuinka monta autopaikkaa näistä tullaan toteuttamaan sähköauto-
paikkoina ja kuinka monta latauspistevalmiudella varustettavina autopaikkoina.

13.3 Perheasunto- ja keskipinta-alavaatimukset

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan seuraavia perheasunto- ja keski-
pinta-alavaatimuksia, mikäli alueella voimassa olevan asemakaavan asemakaa-
vamerkinnät ja -määräykset ja/tai varauspäätökseen erikseen kirjatut perhe-
asunto- ja keskipinta-alavaatimukset eivät muuta edellytä:

 Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan projektialueilla Hitas-
omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vä-
hintään 70 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai
enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².
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 muille alueille toteutettavassa Hitas-omistusasuntotuotannossa tontille to-
teutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perhe-
asuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keski-
pinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².

 sääntelemättömässä ja hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa ton-
tille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 45 % tulee toteuttaa
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen
keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

 ryhmärakennuttamishankkeissa ei noudateta edellä mainittua ehtoa.
 vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon osalta tulee varmistaa riittävä huo-

neistotyyppien monipuolisuus.
 omistusasunnoilla tarkoitetaan asuntoja, joiden hallintaan oikeuttavia

asunto-osakkeita markkinoidaan asuntokauppalain mukaisesti kuluttajille.

Kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulla
on oikeus myöntää mainittuihin vaatimuksiin poikkeuksia, mikäli se on asunto-
jen alueellisen kysyntätilanteen tai muun painavan syyn vuoksi perusteltua eikä
muutosta voida pitää merkittävänä.

13.4 Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto

Valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa asuntojen vuokrataso on sään-
nelty. Vuokrat määritellään omakustannusperiaatteen mukaisesti Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymään hankinta-arvoon perustuen.
Varauksensaaja on velvollinen vaadittaessa esittämään kohteen huoneenvuok-
ran määräytymisen periaatteet muun ohella Kaupunkiympäristön toimialan asu-
kas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut -yksikön hyväksyttäväksi ennen huo-
neenvuokraustoiminnan aloittamista.

13.5 Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto

Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tonteille rakennettaviin
rakennuksiin voidaan sijoittaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan
tilapalvelut -yksikön hyväksymiä tai tämän yksikön hyväksymän yhteisön ylläpi-
tämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista
erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tar-
peen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tont-
tien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

14. Vastuuvapauslausekkeet

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan hankkeen toteuttamisen eikä käy-
tön mahdollisesti 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 va-
rausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan
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suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen, varausalueella sijaitsevien käy-
tössä olevien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, laitteiden tai muiden vas-
taavien rakenteiden siirtojen, varausalueella tai sen maaperässä olevien raken-
teiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistamisen tai maaperän puhdistami-
sen johdosta tai mikäli varausaluetta ei muista syistä saada rakennuskel-
poiseksi varauksensaajan hankkeen edellyttämässä aikataulussa taikka varauk-
sensaaja joutuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen johdosta suorittamaan
väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan
hankkeen aloittaminen, rakentaminen tai käyttöönotto estyy, viivästyy tai rajoit-
tuu varatulla alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tehdyn luonnonsuojelu-
lain nojalla asetuksessa tai luontodirektiivissä erityisesti suojeltavaksi lajiksi luo-
kiteltuja eläimiä, kasveja tai sieniä koskevan havainnon johdosta.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustannuksista ja
mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita varauksen-
saajalle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että varauksensaajan hanketta kos-
kevat luvat tai muut päätökset oikaisuvaatimuksen, ylemmän toimielimen tai va-
lituksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai lainvoi-
maistuminen viivästyy.

Tällöin varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustannuksel-
laan ennallistamaan alueen luovutusta edeltävään kuntoon.

Mikäli varattavaan alueeseen kohdistuu voimassa oleva maanvuokrasopimus,
ei kaupunki vastaa mistään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli
kaupunki ja varattavan alueen/tontin vuokralainen eivät pääse sopimukseen va-
rausalueen vuokraamisen ja rakentamisen edellytyksenä olevista maanvuokra-
sopimuksen muutoksista tai varausalueiden vuokrasopimuksen ehdoista. Kau-
punki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheutuvista kus-
tannuksista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli varattavaa aluetta/tonttia kos-
kevan vuokrasopimuksen muuttamista koskeva päätös, varausalueita koskeva
vuokrauspäätös tai muu asiaan liittyvä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisva-
lituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista va-
hingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen ra-
kentamisen aloittaminen, rakentaminen tai käyttöönotto viivästyy varausaluetta
ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan suunnittelun tai
rakentamisen viivästymisen johdosta, jos hankkeen toteutumisen edellyttämä
asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tonttia ei muista
syistä saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttamisen
edellyttämässä aikataulussa tai mikäli varauksensaaja joutuu viivästymisen joh-
dosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä varausalueen osalta.
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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
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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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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.
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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



HELSINGIN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit

TOIMINTAOHJE KAUPUNGIN
TONTTIEN RAKENNUTTAJILLE

15.10.2021

4 (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
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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
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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.



Tontti 33175/5

Kaupungin ilmoitus maaperän puhtaudesta

Tontti 33175/5 on ollut vuokrattuna 16.05.1997 lähtien. Kaupunki ilmoittaa käytettävissään
olevien tietojen perusteella, ettei alueella aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Mikäli varausalueella ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, varauksensaaja vastaa
kustannuksellaan varausalueen puhdistamisesta sekä alueella olevien jätteiden
poistamisesta.



Tontti 49059/3

Kaupungin ilmoitus maaperän puhtaudesta

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.

Vuokra-alueella on sijainnut rakennuksia, jotka on purettu. Vuokra-alueella saattaa olla
rakennusjätettä tai vanhoja perustuksia.



Tontti 49072/26

Kaupungin ilmoitus maaperän puhtaudesta

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.




