
KEHITTYVÄ KERROSTALO 1 / 5
Arviointimuistio Mellunkylä

                      4.10.2022

Kehittyvä kerrostalo -haku 2022

Sisällys
1. Arviointiprosessi ............................................................................................................ 2

1.1. Arviointiryhmän kokoonpano................................................................................... 2
1.2. Arviointikriteerit ....................................................................................................... 2

2. Parhaimmaksi pisteytetyn ehdotuksen arviointi ............................................................. 3
2.1. Ehdotus: KEKE Mellunkylä – T2H Aurinkosähkötalo / T2H Helsinki Oy ................. 3



KEHITTYVÄ KERROSTALO 2 / 5
Arviointimuistio Mellunkylä

                      4.10.2022

1. Arviointiprosessi

1.1. Arviointiryhmän kokoonpano

Riikka Karjalainen Kaupunginkanslia/Asuminen
Jasmin Bayar Kaupunginkanslia/Asuminen
Ritva Tanner Kaupunginkanslia/Aluerakentaminen
Petteri Huuska Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto
Mikko Martikka Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto
Petra Santos Kaupunkiympäristön toimiala/Tontit
Marja Hannikainen Kaupunkiympäristön toimiala/Tontit
Tuomas Hakala Kaupunkiympäristön toimiala/Asemakaavoitus
Tiia Ettala Kaupunkiympäristön toimiala/Asemakaavoitus
Laura Viljakainen Kaupunkiympäristön toimiala/Asemakaavoitus
Minna Soukka Kaupunkiympäristön toimiala/Rakennusvalvonta
Hanna Tiira Kaupunkiympäristön toimiala/Rakennusvalvonta
Noora Mukala Kaupunkiympäristön toimiala/Rakennusvalvonta
Susa Eräranta Kaupunkiympäristön toimiala/Ilmasto

1.2. Arviointikriteerit

Kehittyvä kerrostalo 2022 -haun hakuohjeessa määriteltiin ehdotusten arviointikriteerit.
Tonttien varauksensaajien valinta perustuu tähän kokonaisarviontiin.

Ehdotukset arvioidaan kahdentasoisten kriteerien perusteella. Kriteerit jaettiin
peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Kriteerien arviointi ja pisteyttäminen vastuutettiin
arviointiryhmän sisällä tahojen asiantuntemusalan perusteella seuraavasti:

Peruskriteerit Arviointitaho
1. Hankkeella on selkeää uutuusarvoa asuntorakentamisessa ja
asumisen ratkaisujen kehittämisessä Helsingissä

rakennusvalvonta, ilmasto,
elinkeino-osasto

2. Hankkeen tulee toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita: asuminen, tontit, ilmasto,
elinkeino-osasto

    Strategiset tavoitteet asuminen, elinkeino-osasto
    Asuntopoliittiset tavoitteet asuminen, tontit
    Kestävän kehityksen tavoitteet ilmasto
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Laatukriteerit Arviointitaho
1. Hanke on toteutuskelpoinen (esim. konsortion referenssit,
hankeidean realistisuus, toimiva talousyhtälö, istuvuus
alueellisiin reunaehtoihin)

tontit, aluerakentaminen,
rakennusvalvonta,
asemakaavoitus

2. Hanke on arkkitehtonisesti ympäristöön sopiva ja
korkeatasoinen

asemakaavoitus,
rakennusvalvonta

3. Hanke tuo lisäarvoa asukkaille (esim. lisää
asumismukavuutta ja elämänlaatua, laskee
asumiskustannuksia)

asuminen, asemakaavoitus,
rakennusvalvonta

4. Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja
houkuttelevuuteen

aluerakentaminen,
asemakaavoitus, asuminen

Peruskriteereistä uutuusarvon ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen
täyttyminen oli välttämätöntä, jotta arvioinnissa edettiin pisteytykseen. Mikäli edellä
mainittujen peruskriteerien arvioitiin täyttyvän vaaditun mukaisesti, pisteytettiin
laatukriteerit. Kukin arviointitaho esitti yhdet yhteiset pisteet. Laatukriteerit pisteytettiin
asteikolla 0–3, jossa:

0 - Ei lainkaan
1 - Kohtalaisesti
2 - Hyvin
3 - Erittäin hyvin

Laatukriteereistä saatava maksimipistemäärä oli 36 pistettä. Parhaimmaksi pisteytetyn
ehdotuksen esittäjän kanssa edettiin tontinvarausneuvotteluihin.

2. Parhaimmaksi pisteytetyn ehdotuksen arviointi

2.1. Ehdotus: KEKE Mellunkylä – T2H Aurinkosähkötalo / T2H Helsinki Oy

Ehdotuksen tavoitteena esitetään korkeatasoisen ja asumiskustannuksiltaan edullisen
omistusasuntokohteen toteuttaminen. Kohteessa olisi monikäyttöisiä ihania koteja ja
asukkaita palvelevat monipuoliset yhteistilat. Ehdotuksen mukaan tarkoituksena on
hyödyntää aurinkoenergiaa mahdollisimman paljon niin, että aurinkovoimaloiden
tuottamaa sähköä käytetään rakennuksen yhteisten tilojen ja käytävien kiinteistösähkön
lisäksi myös asunnoissa. Lisäksi ehdotuksessa on tarkoitus pilotoida Lumonin eKaidetta.
Ehdotuksen kehittämisteemana esitetään innovatiiviset energiaratkaisut, jotka vähentävät
asumisen kustannuksia.
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Peruskriteerien täyttymisen arviointi

1. Hankkeella on selkeää uutuusarvoa asuntorakentamisessa ja asumisen ratkaisujen
kehittämisessä Helsingissä

Ehdotuksen esitetty energiaomavaraisuus ja huomattavan alhainen e-luku (alle 50,
alustavien arvioiden mukaan jopa 44) nähtiin kannatettavina. Innovatiiviset
aurinkoratkaisut ja hyötyjen jakaminen asukkaille näiden aurinkoratkaisujen kautta nähtiin
positiivisena lisänä. Uutuusarvon peruskriteerin todettiin täyttyvän.

2. Hankkeen tulee toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita:

Ehdotuksessa esitettyjen innovatiivisten energiaratkaisujen nähtiin tukevan kaupungin
strategisia tavoitteita. Ehdotuksessa on esitetty hallinta- ja rahoitusmuodoksi
vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto. Vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto sopii
Mellunkylään ja tasapainottaa alueen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Ehdotuksessa
on kuitenkin esitetty kohtuullisen paljon pieniä asuntoja, mutta ehdotus täyttää
varausehdot perheasuntojen ja niiden keskipinta-alavaatimusten osalta. Ilmastotavoitteet
todettiin huomioiduksi ehdotuksessa perustasolla. Ilmastotavoitteiden sitova ja
konkreettinen huomiointi on varmistettava jatkosuunnittelussa, mikäli ehdotus etenee
prosessissa.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisen peruskriteerin todettiin
kokonaisuudessaan täyttyvän. Ehdotuksen arvioinnissa edettiin laatukriteerien
pisteytykseen.

Laatukriteerien pisteytys

1. Hanke on toteutuskelpoinen (esim. konsortion referenssit, hankeidean realistisuus,
toimiva talousyhtälö, istuvuus alueellisiin reunaehtoihin) (max.12 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 10 pistettä. Hakijalla on valmistuneita ja rakenteilla
olevia kohteita Helsingissä. Hakijan resurssien nähtiin olevan riittävät hankkeen
toteuttamiseen. Omistusasuntotuotanto soveltuu hyvin alueelle. Suunnitelman nähtiin
olevan pitkälti asemakaavan mukainen ja ehdotuksen tilalliset sekä rakentamisen ratkaisut
nähtiin tavanomaisina, mutta toimivina. Esteettömyys vaatii kehittämistä. Vaikka ehdotus
täyttää yleisten varausehtojen ehdot perheasuntojen osalta, suuri pienten asuntojen määrä
ei ole toivottavaa alueelle.

2. Hanke on arkkitehtonisesti ympäristöön sopiva ja korkeatasoinen (max.6 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 5 pistettä. Ehdotus nähtiin ympäristöön sopivana ja
julkisivumateriaaliltaan alueelle toivottavana. Ehdotuksen nähtiin toimivan
kaupunkikuvallisesti, ja aurinkopaneelien käyttö osana arkkitehtuuria nähtiin erityisenä.
Asuntojen kerroskorkeus ja lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat nähtiin hyvinä laatutekijöinä.
Ehdotuksessa kuvatut asunnot ovat kuitenkin melko ahtaita ja asuntosuunnittelu
tavanomaista.
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3. Hanke tuo lisäarvoa asukkaille (esim. lisää asumismukavuutta ja elämänlaatua, laskee
asumiskustannuksia) (max. 9 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 7 pistettä. Ehdotuksessa esitettyjen monipuolisten
asumisen ratkaisujen (mm. korkeat ikkunat, tavanomaista korkeampi kerroskorkeus)
nähtiin tuovan asukkaille lisäarvoa yhdessä uusiutuvan energian hyödyntämisen
mahdollistamien alhaisempien asumiskustannuksien lisäksi.

4. Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja houkuttelevuuteen (max.9 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 8 pistettä. Ehdotuksen mukainen omaleimainen
rakennus nähtiin alueen imagoa hyvin parantavana. Eri energiajärjestelmistä koostuva
kokonaisuus ja ekologiset näkökulmat sekä arvot nähtiin houkuttelevina tekijöinä.

Ehdotus sai laatukriteerien pisteytyksestä yhteensä 30/36 pistettä.



HELSINGIN KAUPUNKI
KEHITTYVÄ KERROSTALO tonttihaku
Tontinvaraushakemus

Hakuaika päättyy 12.9.2022 kello 15.00. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kehittämishankkeen nimi (suomi ja englanti)
KEKE Mellunkylä - T2H Aurinkosähkötalo

Haettu tontti
28310/5 (AK) Oulunkylä
Ko. 33, Kaarela, Malminkartanontien länsipää
47079/5 (AK) ja 47081/1 (LPA), Mellunkylä

Kehittämisteemat (1-2 keskeisintä)
Hankkeen kehittämisteema on innovatiiviset
energiaratkaisut, jotka vähentävät asumisen kustannuksia.
Kohteessa hyödynnetään aurinkosähköä täysin uudella
tavalla. Aiemmin sitä on voitu hyödyntää vain
kiinteistösähkössä yhtiön käytävillä ja yhteisissä tiloissa,
mutta nyt sitä voidaan käyttää myös asunnoissa. Tämä
mahdollistaa aiempaa suuremman aurinkoenergian
hyödyntämisen ja tekee asumisesta ekologisempaa ja
edullisempaa. Samalla asukkaat eivät tarvitse omaa
sähkösopimusta ja sähkölaskusta jäävät pois perusmaksut,
jonka vaikutus on /asunto.

Toivottu hallintamuoto
 Omistus
 Vuokra
Asumisoikeus
Muu

Toivottu rahoitusmuoto
Vapaarahoitteinen
Hitas/hintakontrolloitu
Ara, pitkä
Ara, lyhyt 10 v.
Muu

Hankkeen toivottu laajuus
k-m² (min/max) 1400 kem2
asm² 1180 hum2
asuntoja (kpl) 27
asuntojen keskipinta-ala (m²) 43,5 m2

Kehittämishankkeen liittyminen muihin kehittämisohjelmiin
Näyttävä kohde on Helsingin kaupunkiuudistusalueella ko-
hottaa alueen imagoa. Edistää Helsingin hiilineutraaliusta-
voitetta ja toimii pilottihankkeena T2H:n kehitysohjelmassa
sekä Lumonin eKaiteen pilotointikohteena.

Hankkeen toteuttamisen asemakaavalliset reunaehdot
(tarvittavat liike-, työ-, tai muut tontin pääkäyttötarkoituksesta poikkeavat
tai sitä tukevat tilat (yhteistilat) sekä näiden tilojen toivottu määrä,
autopaikkaratkaisut jne)

Yhteistilat rakennuksen pohjakerroksessa ja piharakennuk-
sissa. Yhteis ja aputilan rakennusoikeutta 210kem2 + VSS
ja tekninen tila.
Autopaikat LPA-alueella, kolmannes sähköautopaikkoja

Hankkeen suunniteltu alkamis- ja päättymisaika
(rakentamisen aloitusvuosi ja -kk) 2023/3
(rakennuksen valmistumisvuosi ja -kk) 2024/10

Hakija/t
T2H Helsinki Oy

Y-tunnus
3146557-2

Yhteyshenkilö

Osoite
Vantaankoskentie 14

Sähköposti

Postinumero ja postitoimipaikka
01670 Vantaa

Puhelin

 Hakija suostuu, että Helsingin kaupunki voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä yllä ilmoitettuun
       sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään.

Muut yhteistyötahot
Arco Architecture Company, Lumon, Insinööritoimisto Silvea Oy

Kehittämishankkeen tausta ja tavoitteet
Tavoitteena on toteuttaa korkeatasoinen ja asumiskustannuksiltaan edullinen omistusasunto kohde, jossa on
monikäyttöisiä Ihania koteja ja monipuoliset asukkaita palvelevat yhteistilat. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää
aurinkoenergiaa mahdollisimman paljon sekä pilotoida Lumonin eKaidetta. Hankkeessa hyödynnetään aurinkoenergiaa
täysin uudella tavalla niin, että aurinkovoimaloiden tuottamaa sähköä käytetään myös asunnoissa, ei vain
kiinteistösähkössä rakennuksen yhteisissä tiloissa ja käytävillä. Sähkövetojen toteutustapa vähentää samalla
rakentamisen hiilijalanjälkeä vähentämällä sähkövedoissa vaadittavan kuparin tarvetta jopa 70%. Aurinkoenergian
hyödyntämisratkaisu yhdistettynä maalämpöön mahdollistaa asukkaille selkeästi matalammat asumiskustannukset
aikaisempaan verrattuna. Kohde viilennetään maaviileällä ja tulevaisuuden energian varastointiratkaisuihin varaudutaan
talousrakennuksen yhteyteen tulevalla laajennusvarauksella.
Kehittämisteemojen toteutustapa
Rakennukseen asennetaan piikkiteholtaan 58,71 kWp aurinkosähkövoimala, joka tuottaa lähes 57 000 kWh energiaa
vuodessa. Rakennuksen sähköt toteutetaan siten, että aina tietty osa asunnoista on kytketty sarjaan, joka mahdollistaa
aurinkoenergian hyödyntämisen asunnoissa alamittaroinnilla. Tämä kasvattaa aurinkoenergian hyödyntämisen määrää
sekä vähentää samalla sähkövetojen tarvetta. Tuotettu ylijäämäsähkö myydään sähköverkkoon. Yhtiö tarvitsee vain yh-
den sähkösopimuksen, jonka alla koko rakennuksen ja osakkaiden sähköt ovat. Tämä poistaa asukkaiden omat sähköso-
pimuksiin ja siirtoon liittyvät perusmaksut. Yhtiöön asennetaan automaatiotekniikkaa, joka opastaa asukasta ekologiseen
kulutukseen. Rakennus lämmitetään maalämmöllä ja viilennyksestä huolehtii maaviileä sekä passiiviset
varjostusratkaisut, kuten tavallista syvemmät eteläparvekkeet ja varjostava,lämpötilaeroja tasaava kasvillisuus. Tontin
hulevedet viivytetään hulevesialtaassa ja kattovettä kerätään kasteluvedeksi. Kodinkoneilta vaaditaan A-energialuokkaa.



Tulosten todentamistapa (kaksivaiheista raportointia edellytetään: hankkeen valmistuttua ja noin kaksi vuotta asukkaiden sisään muutosta,
lisäksi edellytetään englanninkielistä tiivistelmää hankkeen tuloksista)
Tulosten todentaminen toteutetaan pääosin mittaroinnilla sekä vertaamalla toteutustapaa "normaaliin". Aurinkovoimalan
koko suhteessa normaaliin. Aurinkovoimalan tuottama sähköenergia ja paljon tästä on voitu hyödyntää yhtiössä sekä
suoraan asunnoissa. Sähkövetojen (metrit) määrä verrattuna normaaliin. Sähköenergian perusmaksujen (sähkö+siirto)
vaikutus voidaan arvioida melko tarkkaan jo nyt, sekä todentaa ne vertaamalla 1kpl perusmaksuja vs. asuntojen
lukuumäärää (27kpl) perusmaksuja. Parvekkeiden varjostuksen tuomia hyötyjä voidaan myös arvioida asiakaskyselyn
sekä viilennyksen käytön perusteella. Piharatkaisujen toimivuutta voidaan arvioida asukaskyselyn avulla.Lisäksi A-
energia koneita voidaan verrata B tai C energialuokan koneisiin ja todentaa niiden tuoma vaikutus.

Hankkeen uutuusarvo
Aikaisemmissa kehittyvä kerrostalo -hankkeissa aurinkosähköä on hyödynnetty vain kiinteistösähkössä, kuten yhteisti-
loissa ja käytävillä. Tällöin aurinkoenergian hyödyntäminen on jäänyt vähäiseksi suhteessa koko rakennuksen energian-
kulutukseen verrattuna. T2H:n aurinkosähkötalossa auringosta saatua energiaa voidaan hyödyntää kiinteistösähkön li-
säksi myös asunnoissa, joka mahdollistaa moninkertaisen aurinkoenergian hyödyntämisen rakennuksessa aikaisempiin
järjestelmiin ja hankkeisiin verrattuna. Lisäksi sähköjärjestelmän toteutustapa poistaa asukkaiden omat sähkösopimukset,
jolloin niiden perusmaksuja ei kerätä jokaiselta asukkaalta erikseen, vaan ainoastaan kerran yhtiöltä.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen
Hanke edistää monimuotoista asumista kaupunkikehitysalueella ja tuo alueelle lisää omistusasumista. Hanke edistää Hel-
singin hiilineutraaliustavoitetta uusiutuvan energian käytöllä ja toimii pilottikohteena T2H:n kehitysohjelmassa. Kohteen
arkkitehtuuri on korkeatasoista ja kasvattaa ympäristön viihtyvyyttä.

Hankkeen toteutuskelpoisuus
Hankkeen edellyttämä teknologia on jo olemassa ja hakijalla on tarvittavat resurssit hankkeen toteuttamiselle.
Sähköistyksen toteuttaminen uudella tavalla on myös rakennusteknisesti mahdollista.

Hankkeen arkkitehtuuri
Rakennus sijaitsee Kivijata-aukion reunalla ja etelän suunnasta kääntyvän Kivijatatien visuaalisena päätteenä.
Itäreunaltaan se rajaa yhdessä piharakennuksen kanssa Paukkulanpuistoa ja rakennuksen etelä- ja lounaissivun muoto
seuraa kadun kaarevaa muotoa jäsentäen sekä katu- että puistotilaa. Rakennus on osittan 4 ja osittan 5-kerroksinen.
Korkeampi osa itäpäädyssä muodostaa päätteen Kivijatatien linjalle. Katot aurinkopaneeleineen kallistuvat lounaaseen
suunatutuen aurinkoiseen ilmansuuntaan. Julkisivu on asemakaavan mukaisesti kestävää, lämpimän hiekan sävyistä tiiltä
ja tiililaattaa. Tiilijulkisivu muodostaa rakennukselle selkeän kuoren, joka kätkee sisäänsä parvekkeet ja asunnot.
Julkisivun sommitelma on ilmeeltään urbaani ja rauhallinen. Parvekkeilla, asukkaiden omissa tiloissa säältä suojassa
käytetään lämpimän sävyistä puuta.

Lisäarvo asukkaille
Aurinkoenergiaa saadaan hyödynnettyä taloyhtiössä jopa 50 000 kWh vuodessa sekä lisäksi noin 7000 kWh myydään
sähköverkkoon ja yhtiö saa siitä tuloja. Asukkaat eivät tarvitse omia sähkösopimuksia, eli he eivät maksa sähkösopimuk-
sen ja sähkönsiirron kuukausittaista perusmaksua (Helenin hinnoilla vaikutus yhteensä 9,44 e/kk). Elokuun 2022 sähkön
keskihinnalla 35,4 snt/kWh säästöä syntyisi arviolta yksiössä 678 e / vuosi, kaksiossa 839 e/ vuosi ja perheasunnossa
1001 e / vuosi. Monipuoliset asumisen ratkaisut, kuten parvelliset asunnot, sivuasunnot, tavallista suurempi huonekor-
keus, lattialämmitys ja ikkunat lähes lattiasta kattoon tekevät asunnoista viihtyisiä ja valoisia ja mahdollistavat monimuo-
toisen asumisen. Jokaisessa asunnossa on iso parveke, joka tuo yhden "lisähuoneen" asuntoihin. Lisäksi pihalle suunni-
tellut ratkaisut parantavat yhteisöllisyyttä, lisäävät ekologisuutta ja kasvattavat asukkaiden viihtyvyyttä entisestään.
Vaikutus alueen imagoon ja houkuttelevuuteen
Näyttävä ja monipuolisen asuntojakauman kohde kaupunkiuudistusalueella kohottaa koko alueen houkuttelevuutta.
Edulliset asumiskustannukset yhdistettynä tavallista korkeampiin, osittain parvellisiin asuntoihin, joissa ikkunat ovat lähes
lattiasta kattoon ja isoihin parvekkeisiin ja omiin pihoihin tekevät kohteesta houkuttelevan monenlaisille asunnonostajille
sinkuista lapsiperheisiin. Yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä lisäävät mm. pihan väljät oleskelu- ja leikkialueet, viljelylaatikot,
pihasauna ja klubitila.



Kehittämishanke ja Kehittyvä kerrostalo ohjelma tulee näkyä viestinnässä ja mediassa (hankkeen kuulu-
minen ohjelmaan mainittava hankkeesta viestittäessä).

Liitteet Suunnitelmissa tulee niiden vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi esittää ehdotuksen kaupunki-
kuvallinen ja arkkitehtoninen ratkaisu asemapiirroksen sekä kaaviomaisten pohja-, julkisivuja leik-
kauspiirroksien avulla.

Lisäksi suositellaan liitettäväksi lyhyt selvitys hankkeen toteuttamiseen liittyvistä hakijan teknisistä,
taloudellisista ja muista resursseista.

EI liitetä hakemukselle, mutta hakijan tulee erikseen pyydettäessä esittää seuraavat asiakirjat ja selvitykset,
jotka eivät saa olla yli kolmea kuukautta vanhempia:

1. Kaupparekisteriote (tai ote yhdistysrekisteristä)
2. Todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä
3. Todistus arvonlisäverorekisteriin merkitsemisestä
4. Todistus työnantajarekisteriin merkitsemisestä
5. Luottokelpoisuustodistus
6. Verovelkatodistus
7. Selvitys työeläkemaksujen maksamisesta

Hakija vakuuttaa lähettämällä tämän hakemuksen

- että se noudattaa verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita;

- ettei hakijaksi ilmoittautuvaa yritystä, sen johtohenkilöitä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä
henkilöitä ole tuomittu ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaa-
vasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta;

- että se sitoutuu noudattamaan kaupungin vastaisuudessa antamia harmaantalouden torjuntaan koskevia
ehtoja.

Mikäli kaupunki päättää tämän hakemuksen perusteella varata hakijalle tontin,

- kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli myöhem-
min ilmenee, että hakija (varauksensaaja) on rikkonut edellä mainittuja velvoitteitaan tai syyllistyy varaus-
aikana näiden rikkomiseen,

- kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli hakijan
edellä mainittu vakuutus myöhemmin osoittautuu vääräksi tai hakija varausaikana syyllistyy mainitunlai-
seen rikokseen.

- Kaupunki varaa lisäksi oikeuden määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja
ajautuu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole talou-
dellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 12.9.2022 kello 15 mennessä:
1) sähköpostilla tonttihakemukset@hel.fi

2) henkilökohtaisesti: Kaupunkiympäristötalo, 1. kerros, asiakaspalvelu, os. Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

3) postitse

Kaupunkiympäristö / Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 2022
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.



Ihania koteja






















































































