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LUONNOS 7.1.2020 

 
KAUPPAKIRJA    
 
 
OSAPUOLET  
 

MYYJÄ  Helsingin kaupunki 
Y-tunnus 0201256-6 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelu 
Sörnäistenkatu 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
(jäljempänä: ”kaupunki”)  

 
 
OSTAJA  Asunto Oy Helsingin Postinkantaja 3 

Y-tunnus 2946009-4 
c/o Bonava Suomi Oy 
PL 1100, 00101 HELSINKI 
 
(jäljempänä: ”ostaja”)   

 
KAUPUNGIN PÄÄTÖKSET 
 

Kiinteistölautakunta 18.5.2017 (276 §) 
Kaupunginhallitus 21.8.2017 (746 §) 
Kaupunginvaltuusto 30.8.2017 (301 §) 
 
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun tonttipäällikön päätös 
xx.xx.2019, xxx §  
 
Päätöksestä ei ole kuntalain mukaisessa määräajassa jätetty oikai-
suvaatimusta Helsingin kaupungin kirjaamoon. 

 
KAUPAN KOHDE 
 

Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan korttelin 17120 tontti 6, kiin-
teistötunnus 91-17-120-6. 
 
Lähiosoite: Pakettikatu 3 
 
Tontti on merkitty kiinteistörekisteriin 12.3.2019. Tontin pinta-ala on  
2 803 m2, ja tontin asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on asuin-
kerrostalojen korttelialue (AK). 
 
(jäljempänä: ”tontti”).  
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KAUPAN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Kiinteistölautakunta päätti 11.2.2016 (58 §) järjestää Helsingin kaupun-
gin 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17114 - 17117 ja 17120 - 
17122, autopaikkojen korttelialuetta (LPA) 17121 sekä lähipalvelura-
kennusten korttelialuetta (PL) 17118 koskevan ilmoittautumis- ja neu-
vottelumenettelyn 11.2. - 16.5.2016. 
 
Kiinteistölautakunta päätti 18.5.2017 (276 §) valita suunniteltujen tont-
tien (AK) 17120/1 - 5 ja LPA-tontin 17121/1 tai niistä muodostettavien 
tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi parhaimman lopullisen pro-
jektisuunnitelman hakualueelle 2 tehneen Bonava Suomi Oy (Y-tunnus 
2726714-3) päätöksessä mainituin ehdoin. 

 
Kaupunginvaltuusto päätti 30.8.2017 (301 §) oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan tekemään Bonava Suomi Oy:n kanssa tontteja 17120/1 - 5 ja 
LPA-tonttia 17121/1 tai niistä muodostettavia tontteja koskevan toteu-
tussopimuksen sekä tontteja 1, 3, 4 ja 5 tai niistä muodostettavia tont-
teja koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen tonttien myymisestä Bo-
nava Suomi Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka 
perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen kiinteistökaupan esisopi-
muksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia eh-
toja ja lautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. 
 
Kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välillä on allekirjoitettu 19.2.2018 to-
teutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus. Tällä kauppakirjalla Hel-
singin kaupunki myy Bonava Suomi Oy:n perustamalle ja nimeämälle 
ostajalle (Asunto Oy Helsingin Postinkantaja 3) tontin edellä mainitun 
toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella. 
Tämä kauppa toteuttaa siten osaltaan mainittuja toteuttamissopimusta 
ja kiinteistökaupan esisopimusta. 
 
Tontille rakennetaan sääntelemättömiä vapaarahoitteisia omistusasun-
toja, joiden rakennuttamisesta vastaa ostaja tässä kauppakirjassa mai-
nitulla tavalla kaupungille sekä Bonava Suomi Oy kaupungin kanssa 
allekirjoittamiensa sopimusten mukaisesti. 
 
Lopuksi todetaan, että tämä kauppakirja on laadittu tarjouspyynnön ta-
voitteiden, neuvotteluissa sovittujen ja tarkennettujen ehtojen, kaupun-
gin hyväksymän suunnitelman sekä kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n 
välillä 19.2.2018 allekirjoitettujen toteutussopimuksen ja kiinteistökau-
pan esisopimuksen ehtojen toteuttamiseksi tontille. Mainitut asiakirjat, 
kuten esimerkiksi kiinteistökaupan esisopimus, muodostavat kokonai-
suudessaan osan tätä kauppakirjaa ollen siten täysin yhtä velvoittava ja 
olennainen osa kauppakirjaa kuin sen mikä muu osa tahansa, vaikkei 
kaikkia kiinteistökaupan esisopimuksen tai muiden mainittujen asiakir-
jojen ehtoja ja velvoitteita ole välttämättä erikseen kirjattu näkyviin tä-
hän kauppakirjaan ja vaikka niihin on saatettu viitata vain tietyiltä osin 
tässä kauppakirjassa. 
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KAUPPAHINTA 
Tontin kauppahinta määräytyy seuraavasti: 

 
Tontin kauppahinta on yhteensä 5 036 250 euroa, mikä muodostuu ko-
konaan asuinrakennusoikeuden kauppahinnasta (5 925 k-m2 x 850 eu-
roa/k-m2). 

 
MAKSUTAPA 

Ostaja on maksanut kaupungin pankkitilille nro FIxx xxxx xxxx xxxx / 
XX Pankki Oyj (maksutunnus TO XXXX) koko kauppahinnan  
(5 036 250 euroa) ja koko kauppahinta kuitataan tämän kauppakirjan 
allekirjoituksin maksetuksi.   
 

LISÄKAUPPAHINTA (v) 

 
Kaupungilla on oikeus periä tontista edellä mainitun kauppahinnan li-
säksi lisäkauppahintaa, mikäli tontille toteutetaan esimerkiksi lainvoi-
maisen rakennusluvan muutosluvan tai kaavamuutoksen johdosta 
asuintilaa ja/tai muuta pääkäyttötarkoituksen mukaista tilaa yhteensä 
enemmän kuin 5 925 k-m2. 
 
Lisäkauppahinta määräytyy noudattaen kauppahinnan määräytymi-
sessä käytettyjä asuin- ja monikäyttötilojen rakennusoikeuden yksikkö-
hintoja. 
 
Ostaja on mahdollisen lisäkauppahinnan määrittämistä varten velvolli-
nen viipymättä esittämään tontin osalta kaupungille kunkin rakennuslu-
van, rakennusluvan muutosluvan, poikkeamispäätöksen tai vastaavan 
tultua lainvoimaiseksi selvityksen kustakin mainitusta luvasta tai vas-
taavasta ilmenevästä käytettävästä rakennusoikeuden määrästä ja ja-
kautumisesta pääkäyttötarkoitusten välillä sekä mahdollisesti määräyty-
västä lisäkauppahinnasta. 
 
Mahdollinen lisäkauppahinta on maksettava kaupungille viimeistään 
kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ostajalle on kirjallisesti ilmoi-
tettu maksettavasta lisäkauppahinnasta ja sen määräytymisen perus-
teista. 
 
Kaupungin oikeus tontin lisäkauppahintaan on voimassa siihen saakka, 
kunnes kaikki tontille rakennettavat rakennukset ovat valmistuneet ja 
hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mikäli kaupungille on syntynyt oikeus 
lisäkauppahinnan perimiseen, kaupungilla on oikeus ryhtyä lisäkauppa-
hintaa koskeviin perintätoimiin tai jatkaa niitä myös mainitun käyttöön-
oton jälkeen. 
 

VAKUUS  
Bonava Suomi Oy on toimittanut kaupungille toteutussopimuksen, kiin-
teistökaupan esisopimuksen, tonttien kauppakirjojen, kuten tämän ton-
tin kauppakirjan, ja pitkäaikaisten vuokrasopimusten ehtojen noudatta-
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misen vakuudeksi kaupungin hyväksymän luottovakuutustoimintaa har-
joittavan yhtiön antaman kuudensadantuhannen (600 000) euron suu-
ruisen omavelkaisen takauksen. 

 
MUUT EHDOT 

 
1 Omistus- ja hallintaoikeus tonttiin siirtyy ostajalle kauppa-

kirjan allekirjoituksin.  
 
2 Tontti myydään kiinnityksistä ja muista rasituksista sekä 

rasitteista vapaana. 
 
3 Kaupunki vastaa kaikista tontin omistajalle kuuluvista, tont-

tiin kohdistuvista veroista ja maksuista, jotka koskevat ai-
kaa ennen tämän kauppakirjan allekirjoituspäivää, vaikka 
ne erääntyisivät maksettaviksi vasta tämän päivän jälkeen. 

 
 Kaupunki vastaa tontista kaupantekovuodelta 2020 mak-

suun pantavasta kiinteistöverosta ja ostaja vuodesta 2021 
alkaen. 

 
 Ostaja vastaa tämän kaupan perusteella suoritettavasta 

varainsiirtoverosta. 
 
 Ostajan tulee hakea saannolleen lainhuutoa kuuden (6) 

kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. 
 
4 Ostaja on tutustunut seuraaviin tonttia koskeviin asiakirjoi-

hin: 
- lainhuutotodistus 
- rasitustodistus 
- kiinteistörekisteriote 
- kaavakartta ja -määräykset 
- tonttia koskeva kiinteistölautakunnan varauspäätös 

18.5.2017 (276 §, päätöskohta E) liitteineen 
- tonttia koskeva kaupunginvaltuuston kiinteistökaupan 

hyväksymispäätös 30.8.2017 (301 §, päätöskohta C) 
liitteineen 

- toimenpideraportti Metsälän maaliikennekeskuksen 
alue (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 16.1.2017)  

- lausunto Pilaantuneen maaperän puhdistaminen Ou-
lunkylässä Metsälän maaliikennekeskuksen alueella 
(Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 31.1.2017)  

- koontiraportti Metsälän entisen maaliikennekeskuksen 
alueen ympäristötekniset tutkimukset (FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy, 22.10.2018)  

- lausunto maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arviointi entisen maaliikennekeskuksen alueella 
kortteleissa 17120, 17124, 17125, 17127 ja 17128 (Hel-
singin kaupungin ympäristökeskus, 29.3.2019) 
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- maaperän tilan tietojärjestelmän kohderaportti Metsä-
läntie 2-4 (10000448, 1.10.2018)  
 

 Ostaja on tietoinen, millaiseen tarkoitukseen naapurikiin-
teistöt on asemakaavassa osoitettu. 

 
5 Ostaja on tarkastanut tontin, sen alueen sekä rajat. Ostaja 

on todennut tontin ominaisuuksiltaan vastaavan siitä esitet-
tyjä asiakirjoja ja annettuja tietoja.  

 
6 [Toteutussopimus ja kiinteistökaupan esisopimus] 
 
 Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuinkerrostalokortteleita 

(AK) 17114 - 17117, 17120 ja 17122, autopaikkojen kortte-
lialuetta (LPA) 17121 sekä asumista palvelevaa yhteiskäyt-
töistä korttelialuetta (AH) 17118 koskevan ilmoittautumis- 
ja neuvottelumenettelyn perusteella on AK-tonttien 
17120/1 - 5 ja LPA-tontin 17121/1 tai niistä muodostetta-
vien tonttien varauksensaajaksi ja toteuttajaksi valittu Bo-
nava Suomi Oy (Y-tunnus 2726714-3). 

 
Helsingin kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n välillä on alle-
kirjoitettu 19.2.2018 tontteja 17120/1 - 5 ja LPA-tonttia 
17121/1 tai niistä muodostettavia tontteja koskeva toteu-
tussopimus sekä tontteja 1, 3, 4 ja 5 tai niistä muodostetta-
via tontteja koskeva kiinteistökaupan esisopimus. Tämä 
kauppa toteuttaa osaltaan edellä mainittuja sopimuksia. 

 
Ostaja on velvollinen tässä kauppakirjassa mainittuja mah-
dollisia vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta tontin suun-
nittelussa ja rakentamisessa noudattamaan edellä maini-
tusta kiinteistökaupan esisopimuksesta ja sen liitteistä il-
meneviä ehtoja. 

 
Ostaja on velvollinen toteuttamaan tontille sääntelemättö-
miä vapaarahoitteisia omistusasuntoja 5 925 k-m2. 

 
7 [Rakentamisen määräajat] 

 
Tontin rakentamisen tulee alkaa viimeistään 30.4.2020. 

 
 Rakentamisen aloittamiseksi ei katsota pelkästään kaivu-, 

louhinta- ja paalutustöitä. Rakennustyö katsotaan aloite-
tuksi, kun ryhdytään rakennuksen valutöihin tai perustuk-
siin kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Aloittamisen 
jälkeen rakentamisen tulee, mahdollisia vähäisiä keskey-
tyksiä lukuun ottamatta, jatkua keskeytyksettä. 

 
 Rakennuksen tulee valmistua kahden (2) vuoden kuluessa 

tontin kiinteistökaupan kauppakirjan allekirjoittamisesta ot-
taen kuitenkin huomioon se, mitä kaupungin ja Bonava 
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Suomi Oy:n välillä 19.2.2018 allekirjoitetussa toteutussopi-
muksessa ja kiinteistökaupan esisopimuksessa on asiasta 
sovittu. Rakennus katsotaan valmistuneeksi, kun raken-
nusvalvontaviranomainen on sen loppukatselmuksessa hy-
väksynyt käyttöönotettavaksi. Loppukatselmus voidaan 
suorittaa osittaisena loppukatselmuksena, siltä osin kuin 
rakennusluvan mukainen rakentaminen kaupan kohteena 
olevalla tontilla on kesken korttelin muusta rakentamisesta 
johtuen (kuten esimerkiksi yhteistilat, pihat).   

 
 Kaupunki voi perustellusta syystä ja ostajan hakemuksesta 

myöntää edellä mainittuihin määräaikoihin pidennystä 
 

8 Tontille rakennettava rakennus on suunniteltava ja toteu-
tettava alueryhmän kokouksessa 8.5.2019 hyväksyttyjen 
30.4.2019 päivättyjen suunnitelmien perusteella laadittu-
jen lopullisten rakennuslupasuunnitelmien sekä edelleen 
niiden perusteella myönnetyn/vastaisuudessa myönnettä-
vän lainvoimaisen rakennusluvan mukaisesti. 

 
 Mahdollisista edellä mainittuihin suunnitelmiin tontin toteu-

tusvaiheen yhteydessä tehtävistä vähäistä merkittävim-
mistä muutoksista on sovittava kaupungin kanssa.  

 
9 [Yhteistyöehto] 

 
Tontin suunnittelun ja toteuttamisen tulee tapahtua yhteis-
työssä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston 
Pohjois-Pasilan aluerakentamisprojektin, asemakaavoitus-
palvelun Pasila-projektin, rakennukset ja yleiset alueet -
palvelukokonaisuuden ja maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelun kanssa. 
 
Ostaja on tietoinen, että tontin mahdollinen esirakentami-
nen jää kustannuksineen ostajan vastuulle. Ostaja vastaa 
kustannuksellaan hankkeen suunnittelusta, toteuttami-
sesta, kunnossapidosta, huoltamisesta, korjaamisesta ja 
uudistamisesta kokonaisvastuuperiaatteella.  

 
10 [Asemakaava, ohjeistukset ja luvat] 

 
Ostaja on velvollinen noudattamaan asemakaavan muu-
tosta nro 12475, ellei siitä myönnetä poikkeamispäätöstä. 

 
Ostaja on velvollinen tontin rakentamisessa noudattamaan 
kulloinkin voimassa olevaa maaomaisuuden kehittäminen 
ja tontit palvelun laatimaa toimintaohjetta ”Kaivu- ja louhin-
tatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut” 
(ohje on viimeksi päivitetty 25.5.2018), ellei kaupungin 
(maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun) kanssa 
toisin sovita tai kaupunki toisin määrää. 
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Ostaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan kaikki 
hankkeen toteuttamisen sekä tontille ja sille sijoitettavien 
rakennusten myöhemmän käytön, peruskorjaamisen, muu-
tostöiden tai muiden vastaavien edellyttämät viranomaislu-
vat, ja noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä. 

 
11  [Rakennusten energiatehokkuus] 

 
Ostaja ilmoittaa, että se on esittänyt maaomaisuuden ke-
hittäminen ja tontit -palvelulle energiatodistuksesta anne-
tun lain (487/2007) mukaisen tontille rakennettavaa raken-
nusta koskevan selvityksen. Selvityksen mukaan Asunto 
Oy Helsingin Postinkantaja 3:n rakennuksen suunniteltu 
energiatehokkuusluokka on B2018 (E-luku on 83 
kWhE/(m²vuosi)). 

 
12  [Aikataulut ja suunnitelmien yhteensovittaminen] 
 

Ostaja on tietoinen siitä, että tontin rakentamiseen ja sen 
aikatauluun saattaa merkittävästi vaikuttaa yleisten aluei-
den, maanalaisten tilojen, korttelin 17120 muiden tonttien 
sekä muiden ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen.  

 
Ostaja on velvollinen kustannuksellaan yhteensovittamaan 
tontin rakentamista koskevat suunnitelmat sekä toteutuk-
sen muiden korttelin 17120 tonttien toteuttajien/varauksen-
saajien kanssa, yleisten alueiden ja maanalaisten tilojen 
rakentamisen kanssa sekä tarvittavilta osin myös muiden 
tonttia ympäröivien kiinteistöjen kanssa.  
 
Ostaja on edelleen osaltaan kustannuksellaan velvollinen 
koordinoimaan tontin suunnittelun ja rakentamisen ympä-
röivien kiinteistöjen sekä maanalaisten tilojen ja yleisten 
alueiden rakentamisen kanssa siten, ettei tontin rakentami-
sesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistöjen eikä 
yleisten alueiden tai maanalaisten tilojen rakentamiselle.   

 
Ostaja on velvollinen hyvissä ajoin ennen rakentamisen 
aloittamista varmistamaan tontin rakentamiskelpoisuuden 
ja tonttia ympäröivien katu- puisto- ja muiden yleisten alu-
eiden sekä kunnallistekniikan ajantasaiset suunnitelmat ja 
toteutusaikataulun näistä vastaavilta tahoilta ja yhteenso-
vittamaan tontin rakentamista koskevat suunnitelmansa 
näiden kanssa. Tontin ulkopuoliset kadut, puistot ja tonttia 
palveleva kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin ja 
muiden niiden toteuttamisesta vastaavien tahojen päättä-
män aikataulun mukaisesti.     
  

13  [Työmaaehto] 
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Ostaja on velvollinen työmaan järjestämisessä ja tontin 
suunnittelussa ja rakentamisessa ottamaan huomioon työ-
maan sijainnin asettamat kaupunkikuvalliset ja muut eri-
tyisvaatimukset. 
 
Ostajalla ei ole oikeutta aloittaa maanrakennus- tai raken-
nustöitä tontilla ennen kuin työmaa-aidat ym. työmaa-aluei-
den rajaukseen liittyvät asiat on asianmukaisesti hoidettu 
kuntoon kaupungin edellyttämällä tavalla. 

 
Työmaa on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä ja 
järjestettävä siten, että se näyttää huolitellulta kaupunkiku-
vassa, eikä siitä saa aiheutua vaaraa alueen tuntumassa 
liikkuville. Ympäröiville kiinteistöille on turvattava kohtuulli-
set toimintaedellytykset rakennustyön aikana. 
 
Katu- ja muiden yleisten alueiden sekä tonttialueiden luo-
vuttamisesta työmaan käyttöön on sovittava kaupunkiym-
päristön asukas- ja yrityspalvelun alueiden käyttö ja val-
vonta- yksikön kanssa sen määräämin ehdoin. 

 
Ostajan on sovittava kaikesta liikenteeseen vaikuttavasta 
rakentamisesta hyvissä ajoissa ennen toimenpiteisiin ryh-
tymistä kaupunkiympäristön liikenne- ja katusuunnittelupal-
velun, alueiden käyttö- ja valvontayksikön sekä tarvittaessa 
myös Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kanssa. Ostaja 
vastaa kaikista järjestelyistä aiheutuvista kustannuksista.  

 
Ostaja on velvollinen rakennustyön päätyttyä kustannuk-
sellaan kunnostamaan ja siistimään: 
 tontin kaupungin antamien ohjeiden sekä hyvän raken-

tamistavan mukaisesti ja 
 työmaan käytössä olleet katu- ja muut yleiset alueet 

sekä niille sijoitetut rakennelmat, rakenteet, johdot, lait-
teet sekä muut vastaavat kaupunkiympäristön alueiden 
käyttö ja valvonta -yksikön hyväksymään kuntoon. Kun 
nostaminen ja siistiminen on suoritettava mainitun yksi-
kön myöntämien lupien ja antamien ohjeiden sekä hy-
vän rakentamistavan mukaisesti. 

 
14  [Varauspäätöksen noudattaminen] 

 
Ostaja on velvollinen noudattamaan tonttia koskevien kau-
pungin varauspäätösten (kiinteistölautakunnan päätös 
18.5.2017, 276 § ja kaupunginvaltuuston päätös 
30.8.2017, 301 §) ja niiden liitteiden mukaisia varausehtoja 
sekä niitä mahdollisesti tarkentavia päätöksiä, ellei tämän 
kauppaa koskevan päätöksen ehdoissa ole toisin jonkin 
asian osalta todettu. 
 

15 [Perheasuntoehto] 
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Sääntelemättömänä omistusasuntotuotantona toteutetta-
vien tonttien asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee 
toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enem-
män) ellei kaupungin kanssa toisin sovita. Näiden asunto-
jen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m². 
 
Toteutussopimuksen ja lopullisen projektisuunnitelman mu-
kaan osa korttelin 17120 asunnoista toteutetaan niin sano-
tun Duo-konseptin mukaisesti. Duo-konseptin mukaiset 
isot asunnot suunnitellaan siten, että ne voidaan halutta-
essa jakaa kahdeksi itsenäiseksi asunnoksi, mikäli raken-
nuslupaviranomainen myöntää jakamiselle tarvittavat luvat. 
Duo-konseptissa on kahdet osakekirjat (A ja B).  
 
Ostaja on velvollinen toteuttamaan tontille edellä mainitun 
Duo-konseptin mukaisia asuntoja, ja asuntojen markkinoin-
nissa edistämään Duo-asuntojen myyntiä yhdistettynä (ja-
kamatta). Tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta 
noin 49 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuu-
huonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan 
tulee olla noin 75 h-m². 

 
16  [Logistiikkasuunnitelmat]  

 
Ostaja on velvollinen kustannuksellaan hyvissä ajoin en-
nen rakentamisen aloittamista laatimaan tontin rakenta-
mista ja työmaa-alueiden järjestämistä koskevan rakenta-
misen logistiikkasuunnitelman kaupunkiympäristön raken-
nukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden (projekti-
päällikkö Pekka Mukkala, puhelin 310 38515) antamien 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä hyväksyttämään 
po. suunnitelman rakennukset ja yleiset alueet -palveluko-
konaisuudella tai sen määräämällä kolmannella osapuo-
lella. 

 
Ostaja tai tämän lukuun toimiva kolmas osapuoli on velvol-
linen noudattamaan edellä mainittua logistiikkasuunnitel-
maa ja Postipuiston alueelle mahdollisesti laadittavaa alu-
eellista logistiikkasuunnitelmaa sekä kaupungin tai sen 
edustajan (logistiikkaoperaattori) po. suunnitelmien perus-
teella antamia ohjeita ja määräyksiä. Suunnitelmien nou-
dattamista valvoo kaupungin edustajana logistiikkaoperaat-
tori, ellei kaupunki toisin määrää. 
 
Ostaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttämään edellä 
mainittujen suunnitelmien ja niiden perusteella annettujen 
ohjeiden ja määräysten noudattamista koskevat ehdot 
myös tontin toteuttamista koskeviin urakkasopimuksiin ja 
muihin vastaaviin sopimuksiin. 
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Mikäli ostaja tai tämän lukuun toimiva kolmas osapuoli ei 
noudata edellä mainittuja logistiikkasuunnitelmia tai sitä, 
mitä niiden perusteella on määrätty, eikä ostaja viipymättä 
siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kau-
pungilla tai tämän edustajalla on oikeus tehdä tai teettää 
laiminlyönnin korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet par-
haaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutuvat 
kustannukset täysimääräisinä ostajalta. 

 
17  [Pysäköintilaitos] 
 

Bonava Suomi Oy on velvollinen kustannuksellaan toteut-
tamaan toteutussopimuksen mukaan kokonaisuudessaan 
kortteliin 17121 pysäköintilaitoksen, ellei Bonava Suomi Oy 
siirrä pysäköintilaitoksen toisen osan toteuttamista kaupun-
gin erikseen hyväksymälle uudelle toteuttajalle ja kaupun-
gin hyväksymin ehdoin. 
 
Pysäköintilaitokseen sijoitetaan kortteleiden 17116, 17117, 
17120 ja 17122 autopaikat. Kortteliin 17121 suunniteltu py-
säköintilaitos toteutetaan kahdessa osassa. 

 
Bonava Suomi Oy on velvollinen huolehtimaan, että LPA-
tontin ensimmäisen osan autopaikat ovat viimeistään käy-
tettävissä tontin 17120/5 ja korttelin 17122 viimeiseksi ra-
kennettavan tontin valmistumisen ja käyttöönoton yhtey-
dessä. 

 
Bonava Suomi Oy on velvollinen sopimaan kortteleiden 
17116, 17117, 17120 ja 17122 tonttien toteuttajien kanssa 
muun muassa pysäköintilaitoksen suunnittelusta, rakenta-
misesta, käytöstä, ylläpidosta ja peruskorjauksesta sekä 
niistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta pysäköintilai-
tokseen sijoitettavien autopaikkojen mukaisessa suh-
teessa, elleivät osapuolet sovi muuta perustetta. Autopaik-
kojen hinnoittelun tulee määräytyä omakustannusperustei-
sesti. 
 
Ensimmäisenä toteutettavien kortteleiden 17120 ja 17122 
toteuttajat ovat velvolliset yhteistyössä kustannuksellaan 
laatimaan pysäköintilaitoksen rakentamista ja toteuttamista 
koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esit-
tämään sopimukset etukäteen kaupungin (maaomaisuu-
den kehittäminen ja tontit -palvelun) hyväksyttäviksi. 
 
Mikäli osapuolet (kortteleiden 17116, 17117, 17120 ja 
17122 tonttien toteuttajat) eivät pääse sopimukseen edellä 
mainituista sopimusehdoista ja esimerkiksi kustannusten 
jakamisesta, kaupungilla on oikeus määrätä sopimuksen 
ehdot. 
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Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina ole-
vien korttelin 17116, 17117, 17120 ja 17122 tonttien pitkä-
aikaisiin vuokrasopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoi-
hin sekä myös LPA-tontin pitkäaikaiseen vuokrasopimuk-
seen. 
 
Kaupunki sitoutuu sisällyttämään kortteliin 17121 autopaik-
koja sijoittavien korttelien 17120 ja 17122 tonttien pitkäai-
kaisiin vuokrasopimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin 
sekä myöhemmin toteutettavien ns. optiokorttelien (korttelit 
17116 ja 17117) toteutus- ja kiinteistökaupan esisopimuk-
siin sekä luovutusasiakirjoihin ehdot, joilla niiden toteuttajat 
velvoitetaan huolehtimaan siitä, että po. tontin autopaikat 
sijoitetaan korttelissa 17121 sijaitsevaan pysäköintilaitok-
seen ja että tonttien vuokralaiset/ostajat maksavat tai osta-
vat po. tontille kuuluvat pysäköintilaitoksen hallinnanjako-
sopimukseen (asemakaavaan ja rakennuslupaan) perustu-
vat autopaikat Bonava Suomi Oy:ltä. Autopaikkojen kaup-
pahinnan tulee määräytyä omakustannusperusteisesti (Bo-
nava Suomi Oy:n po. autopaikkojen osalta pysäköintilaitok-
sen rakentamisesta aiheutuneista ja pysäköintilaitoksen 
rakentamiseen investoiduista kustannuksista sekä po. au-
topaikkojen osuus muista pysäköintilaitoksen hallinnoimi-
sesta aiheutuneista kustannuksista). 
 
Kaupunki ei vastaa mistään pysäköintilaitoksen suunnitte-
lusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta tai vas-
taavista aiheutuvista kustannuksista. 
 
Bonava Suomi Oy on velvollinen toteuttamaan pysäköinti-
laitoksen mahdollisimman edullisella tavalla noudattaen 
enintään sellaista kohtuullista ja tavanomaista hintatasoa, 
mikä vallitsee markkinoilla olevien kahden toisistaan riippu-
mattoman toimijan välillä (omakustannusperusteisesti). 

 
18 Pysäköintiä koskeva ehto  

 
Ostaja on velvollinen kustannuksellaan sijoittamaan ase-
makaavan muutoksen nro 12475 ja rakennusluvan edellyt-
tämät 44 autopaikkaa LPA-kortteliin 17121 toteutettavaan 
yksityiseen pysäköintilaitokseen. 
 
Samoin ostaja on velvollinen sopimaan kortteleiden 17116, 
17117, 17120 ja 17122 tonttien toteuttajien kanssa muun 
muassa mainitun pysäköintilaitoksen suunnittelusta, raken-
tamisesta, käytöstä, ylläpidosta ja peruskorjauksesta sekä 
niistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta pysäköintilai-
tokseen sijoitettavien autopaikkojen mukaisessa suh-
teessa, elleivät osapuolet sovi muuta perustetta. Autopaik-
kojen hinnoittelun tulee määräytyä omakustannusperustei-
sesti. 
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Ostaja on velvollinen huolehtimaan, että edellä mainitut au-
topaikat säilyvät ensisijaisesti tontin 17120/6 asukkaiden 
käytössä. 

 
Ostaja vastaa kaikista oman hankkeensa velvoiteautopaik-
kojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista ja vel-
voitteista sekä mahdollisesti vaadittavien väliaikaisten au-
topaikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista ja 
velvoitteista. Kaupunki ei vastaa mistään ostajalle tai kol-
mannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista 
tai kustannuksista, mikäli kaikkia tontin velvoiteautopaik-
koja ei vastaisuudessa voida sijoittaa mainittuun pysäköin-
tilaitokseen tai sinne sijoittuvat autopaikat eivät ole käyt-
töönotettavissa hankkeen valmistumisen edellyttämässä 
aikataulussa. 

 
19 [Väliaikainen pysäköinti] 

 
Mikäli edellä mainitut tonttia palvelevat autopaikat eivät ole 
käyttöönotettavissa, kun tontille rakennettavat asunnot ote-
taan käyttöön, ostaja on velvollinen kustannuksellaan huo-
lehtimaan mahdollisesti vaadittavista tonttia palvelevien 
autopaikkojen väliaikaisjärjestelyistä. Väliaikaiseen pysä-
köintiin käytettävien alueiden käytöstä tulee sopia hyvissä 
ajoin yleisten alueiden ja kaupungin omistamien tonttien 
osalta kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluiden 
alueiden käyttö ja valvonta -yksikön kanssa. 
 
Ennen pysäköintilaitoksen valmistumista Bonava Suomi 
Oy:llä on oikeus vuokrata kaupungin osoittamalta alueelta 
ja kaupungin määräämin ehdoin kortteleiden 17120 ja 
17116 autopaikkatarvetta palveleva väliaikaispysäköinti-
alue, joka sijaitsee esimerkiksi korttelissa 17119 tai muulla 
vastaavalla ja tarkoituksenmukaisella kaupungin osoitta-
malla alueella. Vuokra-aika perustuu LPA-korttelin 17121 
toteutusaikatauluun. 
 

20 [Yhteiskäyttörakennus] 
 

Postipuiston asemakaavan muutoksen nro 12475 mukaan 
kortteleiden kunkin tontin on sijoitettava vähintään 0,5 % 
tontin asemakaavaan merkitystä asuntokerrosalasta yh-
teiskerhotilaa (vapaa-ajan tilaa) AH-korttelialueen 17118 
yhteiskäyttörakennukseen. 
 
Fira Oy on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan to-
teutussopimuksen mukaan kokonaisuudessaan suunnitel-
lun yhteispihatontin (AH) 17118/1 ja sille sijoitettavan yh-
teiskäyttörakennuksen. 
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Yhteiskäyttörakennukseen sijoitetaan kortteleiden 17114, 
17115, 17116, 17117, 17120,17122, 17123, 17125, 17126, 
17127, 17128, 17129, 17130 ja 17131 yhteiskerho- yms. 
tiloja sekä mahdollisesti myös ulosvuokrattavia liiketiloja. 
Yhteiskäyttörakennuksessa on tiloja, joita edellä mainittu-
jen kortteleiden asuntotonttien vuokralaiset/omistajat 
(asukkaat) voivat tehtävien sopimusten perusteella käyt-
tää. Rakennuksessa on lisäksi tarkoitus tuottaa omakus-
tannusperusteisia palveluja edellä mainittujen kortteleiden 
tonttien vuokralaisille/omistajille (asukkaille) (kaupunkia lu-
kuun ottamatta). 
 
Fira Oy on velvollinen sopimaan kortteleiden 17114, 
17115, 17116, 17117, 17120, 17122, 17123, 17125, 
17126, 17127, 17128, 17129, 17130 ja 17131 toteuttajien 
kanssa muun muassa yhteispihatontin 17118/1 ja sille si-
joitettavan yhteiskäyttörakennuksen käytöstä, ylläpidosta ja 
peruskorjauksesta sekä niistä aiheutuvien kustannusten 
jakamisesta tonttien vuokralaisten/omistajien (kaupunkia 
lukuun ottamatta) kesken rakennusoikeuksien mukaisessa 
suhteessa, elleivät osapuolet sovi muuta perustetta. 
 
Ensimmäisenä toteutettavien kortteleiden 17115, 17120, 
17122 ja 17126 toteuttajat ovat velvolliset yhteistyössä 
kustannuksellaan laatimaan yhteiskäyttörakennuksen hal-
lintaa ja käyttöä koskevat rasite-, yhteisjärjestely-, käyttöoi-
keus ja/tai huoneenvuokrasopimukset tai muut vastaavat 
tarvittavat sopimukset sekä esittämään sopimukset etukä-
teen kaupungin (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -
palvelun) hyväksyttäviksi. Mikäli osapuolet (kortteleiden 
17114, 17115, 17116, 17117, 17120, 17122, 17123, 
17125, 17126, 17127, 17128, 17129, 17130 ja 17131 tont-
tien toteuttajat) eivät pääse sopimukseen sopimusehdoista 
ja esimerkiksi kustannusten jakamisesta, kaupungilla on 
oikeus määrätä sopimuksen ehdot. 
 
Kaupunki edellyttää kortteleiden 17114, 17115, 17116, 
17117, 17120, 17122, 17123, 17125, 17126, 17127, 
17128, 17129, 17130 ja 17131 tonttien vuokralaisten/omis-
tajien (kaupunkia lukuun ottamatta) osallisuutta edellä mai-
nittuihin sopimuksiin. Tämän vuoksi ostaja on velvollinen 
allekirjoittamaan hallitsemansa tontin osalta edellä mainitut 
sopimukset, kuten huoneenvuokrasopimuksen. 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että ostaja on velvollinen alle-
kirjoittamaan edellä mainitun huoneenvuokrasopimuksen 
viimeistään po. tontin kauppakirjan allekirjoittamisen yhtey-
dessä, ellei kaupungin kanssa asiassa toisin sovita. Tällöin 
huoneenvuokranmaksuvelvollisuus alkaa kuitenkin kunkin 
tontin osalta siitä alkaen, kun tontilla sijaitsevat asunnot 
ovat viranomaisen toimesta hyväksytty käyttöön otettaviksi 
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ja kun yhteiskäyttörakennus on osittain tai kokonaan val-
mistunut ja kun sinne sijoitettava palvelu tai toiminta on al-
kanut sekä otettavissa tontin (asukkaiden) osalta käyttöön. 
 
Fira Oy on esittänyt, että yhteiskäyttörakennuksen huo-
neenvuokrasopimuksen allekirjoittamista voitaisiin siirtää 
AK-tonttien osalta myöhäisemmäksi yhteiskäyttörakennuk-
sen rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisen yhteyteen. 
Tämän vuoksi ostaja on velvollinen allekirjoittamaan ennen 
tontin kauppaa sitoumuksen, jonka mukaan ostaja sitoutuu 
allekirjoittamaan mainitun huoneenvuokra-sopimuksen vii-
meistään kuukauden kuluessa siitä, kun yhteiskäyttöraken-
nuksen rakennuslupa on tullut lainvoimaiseksi ja kun Fira 
Oy on ilmoittanut po. asiasta yhtiölle. 
 
Mikäli po. tontin vuokra- tai omistusoikeus rakennuksineen 
myöhemmin siirretään toiselle, vuokralainen/ostaja on vel-
vollinen tällöin samalla siirtämään sopimuksen uudelle 
vuokralaiselle/omistajalle mainitun sopimuksen mukaisin 
ehdoin. 
 
Fira Oy on velvollinen toteuttamaan AH-tontille toteutetta-
van yhteiskäyttörakennuksen mahdollisimman edullisella 
tavalla noudattaen enintään sellaista kohtuullista ja tavan-
omaista hintatasoa, mikä vallitsee markkinoilla olevien kah-
den toisistaan riippumattoman toimijan välillä (omakustan-
nusperusteisesti). 
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että ostaja on tietoinen ja hy-
väksyy sen, että yhteispihatontille toteutetaan yhteiskerho-
tilaa asemakaavan muutokseen merkitty kerrosalamäärä 
(1 185 k-m²) riippumatta siitä, mitä kaavan edellyttämä yh-
teiskerhotilavelvoite 0,5 % tontin asemakaavaan merkitystä 
asuntokerrosalasta laskennallisesti ja määrällisesti tuottaa 
mainittua yhteiskerhotilaa. 
 
Toteutussopimuksen liitteenä 13 on Fira Oy:n toimittama 
yhteiskäyttörakennuksen alustava toteutusmalli, jonka mu-
kaan (huoneen)vuokran määrä perustuu huoneenvuokra-
sopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen mukaiseen 
hintaan, kuitenkin enintään 0,20 euroa/k- m²/kk ja johon 
voidaan lisätä sopimuksen mukainen korotus (Postivarikon 
toteutusmalli, 3.5.2017). 
 

21  [Maa- ja kiviainekset ym.] 
 

Tontin rakentamisen yhteydessä irrotettavat maa- ja kiviai-
nekset ovat kaupungin omaisuutta. Tämän vuoksi ostaja 
on velvollinen ilmoittamaan maa- ja kiviaineksista kaupun-
gille ja korvauksetta kuljettamaan ne kaupungin osoitta-
maan paikkaan. Mikäli kaupungilla ei ole osoittaa maa- ja 
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kiviaineksille vastaanottopaikkaa eikä kaupunki muuta il-
moita, mainittujen maa- ja kiviainesten omistusoikeus siir-
tyy ostajalle. Tällöin ostaja on velvollinen kustannuksellaan 
huolehtimaan niistä kulloinkin voimassa olevien säännös-
ten mukaisesti. 

 
Asiaa koskevia tarkempia tietoja ilmenee Helsingin kau-
pungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun toi-
mintaohjeesta kaupungin tonttien rakennuttajille. 

 
22  [Maaperäehto] 

 
Tontti on ollut osittain entistä maaliikennekeskuksen alu-
etta, joka on merkitty valtakunnalliseen maaperän tilan tie-
tojärjestelmään. Järjestelmän kohderaportti (20.11.2019) 
on tämän kauppakirjan liitteenä. 
 
Maaliikennekeskuksen alueen maaperä on puhdistettu ym-
päristöviranomaisen päätöksen (HEL 2016-008455, 
19.8.2016) mukaisesti. Puhdistustoimenpiteistä on laadittu 
raportti (Metsälän maaliikennekeskuksen alue, Toimenpi-
deraportti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 16.1.2017). 
Helsingin ympäristökeskus on 31.1.2017 antanut kunnos-
tustyöstä lausunnon, jonka mukaan alue on puhdistettu 
edellä mainitun päätöksen mukaisesti. Ostajan tulee liittää 
kunnostuksen loppuraportti ja ympäristöviranomaisen tar-
kastuskirje alueelle rakennettavan rakennuksen huoltokir-
jaan. 
 
Alueella on tehty kunnostuksen jälkeen lisätutkimuksia 
(Metsälän entisen maaliikennekeskuksen alueen ympäris-
tötekniset tutkimukset, Koontiraportti, FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy, 22.10.2018), joiden perusteella ympäristöpal-
velut on antanut 29.3.2019 lausunnon. Ostajan tulee nou-
dattaa lausunnossa esitettyjä viranomaisen ohjeita. 
 
Osassa Postipuiston kaava-aluetta on todettu pohjave-
dessä kloorattuja hiilivetyjä. 
 
Mikäli tontilla ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, 
vastaa kaupunki maaperän puhdistamisesta aiheutuneista 
tavanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimää-
räisistä kustannuksista, mikäli korvattavista kustannuksista 
ja toimenpiteistä on sovittu kaupungin kanssa ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä. Edellä mainittu ei koske tontin 
myynnin jälkeen aiheutunutta pilaantumista. Selvyyden 
vuoksi todetaan, että alemman ohjearvon alittavista haitta-
ainepitoisuuksista aiheutuvia toimenpiteitä tai kustannuksia 
ei pidetä tässä tarkoitettuna pilaantuneen maaperän puh-
distamisena. 
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Edellä mainittu kaupungin korvausvelvollisuus pilaantu-
neesta maaperästä on voimassa viisi (5) vuotta kauppakir-
jan allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen ostaja vastaa pi-
laantumisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 
 
Kaupunki ei vastaa maaperän puhdistamisesta aiheutu-
vasta viivästymisestä, viivästyksestä johtuvista vahingoista 
eikä kustannuksista, joita ostajalle tai kolmannelle osapuo-
lelle saattaa aiheutua. 

 
23  [Rakennusjätteet ym.] 

 
Tontilla on todettu maaperässä jätejakeita ja alueella sijait-
see vanha viemäri. Alueella saattaa olla myös muita van-
hoja rakenteita. Ostaja vastaa tontilla ja sen maaperässä 
mahdollisesti olevista rakennus- ja muista jätteistä sekä 
vanhoista rakenteista, kuten johdoista, putkista, pylväistä, 
asfaltoinnista, perustuksista tai muista vastaavista.
    

 Ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan uudis-
rakentamisen edellyttämässä laajuudessa tontilla tai sen 
maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut jätteet 
ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät, asfaltoin-
nin, perustukset tai muut vastaavat. 

 
Mikäli niiden poistamisesta arvioidaan aiheutuvan rakenta-
mishankkeen kokonaisuus huomioon ottaen erityisen mer-
kittäviä kustannuksia, kustannusten jakamisesta kaupungin 
ja ostajan välillä voidaan neuvotella kaupungin (maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun) kanssa edellyt-
täen, että tämä tapahtuu etukäteen ennen toimenpiteeseen 
ryhtymistä. Muuten ostaja vastaa joka tapauksessa yksin 
kaikista mainituista kustannuksista. 

 
24  [Rasite-ehto] 

 
Ostaja on velvollinen tontin osalta kustannuksellaan laati-
maan tarvittavilta osin yhdessä muiden tonttien ja myös 
yleisten alueiden kanssa po. tonttien ja myös yleisten alu-
eiden toteuttamisen ja käytön edellyttämiä mahdollisia ra-
sitteenluonteisia oikeuksia, rasitteita ja yhteisjärjestelyjä 
koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esit-
tämään sopimukset kaupungin (maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit-palvelun) hyväksyttäväksi. 
  
Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina ole-
vien tonttien pitkäaikaisiin maanvuokrasopimuksiin ja/tai 
muihin luovutusasiakirjoihin.  

 
Mainitussa rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuksissa on täl-
löin muun ohella sovittava tonttien toteuttamisen ja käytön 
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edellyttämien yhteisten ajo- ja kulkuyhteyksien, autohallin, 
autopaikkojen, pelastusteiden, väestönsuojan, kunnallis-
teknisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden sekä muiden 
vastaavien kuntoonpanosta ja kunnossapidosta sekä 
näistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. 

 
Rasitteenluonteiset oikeudet, rasitteet ja yhteisjärjestelyt 
tulee pyrkiä järjestämään siten, että näistä aiheutuu mah-
dollisimman vähän haittaa rasitetulle kiinteistölle (vähim-
män mahdollisen haitan periaate). Tonteilla ei ole puolin 
eikä toisin oikeutta periä tonttien rakentamisen ja käytön 
edellyttämistä välttämättömistä rasitteenluonteisista oi-
keuksista, rasitteista eikä yhteisjärjestelyistä mitään kor-
vausta, elleivät osapuolet keskenään toisin sovi tai kau-
punki toisin määrää. 

 
Yleisten alueiden osalta ostaja on velvollinen sopimaan 
tontin toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteenluon-
teisista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelun kanssa sekä sijoi-
tusluvista tai muista vastaavista luvista kaupunkiympäris-
tön asukas- ja yrityspalveluiden alueiden käyttö- ja val-
vonta -yksikön kanssa. 
 
Mikäli mainitut tontit ja/tai yleiset alueet eivät pääse edellä 
mainituista asioista sopimukseen, kaupungilla on oikeus 
päättää näistä harkintansa mukaan sekä sisällyttää niitä 
koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja muihin 
luovutusasiakirjoihin sekä mainittuihin sopimuksiin. Sijoi-
tuslupien tai muiden vastaavien lupien osalta ehdot päät-
tää alueidenkäyttö ja -valvonta -yksikkö. 
 
Kaupunki ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asi-
oista, rasitteista eikä yhteisjärjestelyistä aiheutuvista vahin-
goista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja yh-
teisjärjestelyjen perustamisesta aiheutuvista kustannuk-
sista. Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista 
eikä kustannuksista, mikäli mainitussa sopimuksessa ha-
vaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahin-
goista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli kyseisten tont-
tien välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistön toteuttamisen 
ja/tai käytön edellyttämistä rasitteista. 

 
Mikäli tontin omistusoikeus rakennuksineen myöhemmin 
siirretään toiselle, ostaja on velvollinen tällöin samalla siir-
tämään luovutusasiakirjassa tonttia koskevat rasitteenluon-
teiset oikeudet, rasitteet ja yhteisjärjestelyt uuden omista-
jan vastattavaksi niistä laadittujen sopimusten mukaisin eh-
doin. 
 

25  [Asemakaavassa yleiseen käyttöön osoitetut tontin osat] 
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Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan tontilla ase-
makaavaan tai suunnitelmiin mahdollisesti merkittyjen 
yleistä jalankulkua ja/tai polkupyöräilyä ja/tai huoltoajoa 
ja/tai vastaavaa varten varattujen tontin osien käyttämisen 
asemakaavan tai suunnitelmien osoittamaan yleiseen tai 
muuhun tarkoitukseen. Lisäksi tällöin ostaja on velvollinen 
kustannuksellaan toteuttamaan mainitut tontin osat sekä 
kustannuksellaan pitämään ne kunnossa ja puhtaana, tal-
vikunnossapito mukaan lukien. 
 
Kaupungilla on pysyvä oikeus korvauksetta rakentaa, pi-
tää, käyttää, ylläpitää ja uusia tontilla viemäritunneleita, 
maanalaisia johtoja tai vastaavia asemakaavassa niitä var-
ten merkityillä/varatuilla tontin osilla. Kaupungilla on oikeus 
korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttami-
sesta kolmannelle. 
 
Lisäksi kaupungilla on oikeus sisällyttää muitakin asema-
kaavaan merkittyjä yleistä käyttöä palvelevia rasitteenluon-
teisia asioita, rasitteita ja yhteisjärjestelyitä koskevat ehdot 
tonttia koskevaan luovutusasiakirjaan tai erikseen laaditta-
viin rasite- tms. sopimuksiin. 

 
26  [Yhdyskuntatekniset laitteet ja vastaavat] 

 
Ostaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa korvauk-
setta sallimaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien 
muuntamotilojen sijoittamisen tontille. Muuntamotila sijoite-
taan omaan erilliseen rakennukseen tai maan tasolla ole-
vaan kerrokseen rakennuksen ulkoseinälle siten, että 
muuntamon ovi avautuu suoraan ulos. Tällöin ostaja on 
velvollinen erikseen sopimaan Helen Sähköverkko Oy:n 
kanssa muuntamotilan suunnittelusta, rakentamisesta, luo-
vuttamisesta, käytöstä ja ylläpidosta sekä kustannuksista 
tavanomaisesti noudatettavin ehdoin. Mikäli osapuolet ei-
vät pääse asiassa sopimukseen, asian ratkaisee maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit -palvelu.  

 
Lisäksi ostaja on velvollinen tontin osalta selvittämään säh-
köverkosta, kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä vas-
taavilta tahoilta, kaupunkiympäristön rakennetun omaisuu-
den hallinta palvelulta, Helsingin seudun liikenteeltä ja 
HSY Vesihuollolta mainittujen tahojen alueelle sijoitettavien 
toimintojen edellyttämät tila- ja muut tarpeet sekä ottamaan 
nämä tarvittaessa huomioon hankkeen suunnittelussa ja 
toteutuksessa. 
 
Kaupungin niin vaatiessa ostaja on velvollinen kustannuk-
sellaan toteuttamaan tontille myös yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien jakokaappien tilat, katuvalaistuksen ja 
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raitiovaunujen sähkönjohtimien riippurakenteiden edellyttä-
mät upotetut johtovaraukset ja tartunnat katu- ja julkisivuilla 
sekä muut vastaavat mahdollisesti yleistä tarvetta palvele-
vat yhdyskuntatekniset laitteet ja rakenteet ym. talonraken-
tamisen yhteydessä. Sähkönjakelua palvelevat jakokaappi- 
ja muuntamotilat on toteutettava Helen Sähköverkko Oy:n 
antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnittelussa ja toteutuk-
sessa on tällöin noudatettava näiden tilojen ja rakenteiden 
ym. tulevien käyttäjien antamia ohjeita sekä määräyksiä. 

 
Ostaja on edelleen velvollinen korvauksetta sallimaan 
edellä mainittujen jakokaappien syvennysten, katuvalais-
tuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien riippurakenteiden 
edellyttämien upotettujen johtovarauksien ja tartuntojen 
sekä muiden vastaavien kunnallisteknisten johtojen, laittei-
den, laitteistojen ja kiinnikkeiden tai vastaavien pitämisen, 
käyttämisen, huoltamisen, korjaamisen ja uudistamisen 
Tontilla ja sille toteutettavissa rakennuksissa sekä huomioi-
maan tämän mainittujen tilojen suunnittelussa. Ostaja on 
velvollinen tarvittaessa kustannuksellaan tarkemmin sopi-
maan edellä mainituista seikoista sekä tilojen toteuttami-
sesta ja ylläpidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta 
yhdessä edellä mainittujen tahojen kanssa. Kaupungilla on 
oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luo-
vuttamisesta kolmannelle. 
 
Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista os-
tajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä 
kustannuksista. 

 
27 [Yhteiskäyttöinen piha-alue] 

 
Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan asemakaavan 
muutokseen nro 12475 mukaan tontin 17120/6 piha-alueen 
käyttämisen läpikulkuyhteyksineen osana tonttien 17120/1 
- 6 yhteistä piha-aluetta, sallimaan mainittujen tonttien 
asukkaiden oleskelun ja liikkumisen tontilla, sekä tontin 
17120/6 osalta rakentamaan ja pitämään piha-alueen kus-
tannuksellaan kunnossa ja puhtaana, talvikunnossapito 
mukaan lukien. 
 
Tontit 17120/1 - 6 ovat velvollisia keskenään sopimaan 
mainitun yhteiskäyttöisen piha-alueen toteuttamisesta, käy-
töstä, ylläpidosta, korjaamisesta ja uusimisesta sekä kus-
tannusten jakamisesta. Ellei muuta perustetta sovita, kus-
tannukset jaetaan tonttien kesken asemakaavaan merkitty-
jen pääkäyttötarkoitusten mukaisten kerrosalamäärien (k-
m²) mukaisessa suhteessa. 

 
28 [Johdot] 
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Tontilla sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnal-
listeknisiä johtoja, viemäreitä ja laitteita tai muita vastaavia 
rakenteita. Ostaja on velvollinen kustannuksellaan erik-
seen selvittämään tontin johtotiedot ennen rakentamisen 
aloittamista kaupunkiympäristön johtotietopalvelusta (pu-
helin 09 310 31930). 

 
Ostaja on velvollinen korvauksetta sallimaan kunnallistek-
nisten johtojen, viemäreiden, laitteiden ja muiden vastaa-
vien rakenteiden rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, 
huoltamisen ja uudistamisen tontilla. 
 
Mikäli tontin asemakaavan mukainen rakentaminen ja/tai 
käyttö edellyttää mainittujen kunnallisteknisten johtojen 
tms. rakenteiden siirtämistä, ostaja on hyvissä ajoin ennen 
rakentamisen aloittamista velvollinen sopimaan mainittujen 
kunnallisteknisten johtojen tms. rakenteiden siirtämisestä 
po. johtojen ja rakenteiden omistajien kanssa. Lisäksi os-
taja on velvollinen sopimaan kaupungin (maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit -palvelun) kanssa johtosiirtojen tilaa-
misesta ja siirroista aiheutuvista kustannuksista. Johtosiir-
toehdot sekä laitteiden ja rakenteiden siirtoehdot määritte-
lee johtojen ja laitteiden/rakenteiden omistaja.   

 
Kaupunki vastaa mainitussa tilanteessa siirtokustannuk-
sista edellyttäen, että kaupungille osoitetaan kaupungin si-
säisesti varat mainittuihin siirtoihin. Mikäli kaupungille 
(maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle) ei osoi-
teta mainitussa tilanteessa määrärahoja, kaupunki ja ostaja 
neuvottelevat siirtomenettelystä, jossa ostaja tilaa johtojen, 
viemäreiden, laitteiden tai muiden vastaavien siirron niiden 
omistajalta tai sopii siirrosta niiden omistajien kanssa. Täl-
löin kaupunki hyvittää siirron jälkeen ostajalle siirtomenet-
telystä aiheutuneet toteutuneet kohtuulliset siirtokustan-
nukset tontin kauppahinnasta tai muulla kaupungin esittä-
mällä tavalla. 

 
Edellä mainitut siirrot tulee ottaa huomioon rakennuksen 
aikatauluissa ja vaiheistuksissa niin, ettei haitallisia käyttö-
katkoksia synny. 

 
Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän 
oikeuden luovuttamisesta kolmannelle. 

 
29  [Lämpö- ja porakaivot ym.] 

 
Ostaja on velvollinen noudattamaan tontille mahdollisesti 
sijoitettavien porareikien, kuten lämpökaivojen ja/tai pora-
kaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä koskevien rakentei-
den, laitteiden tai vastaavien toteuttamisessa kulloinkin voi-
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massa olevaa lainsäädäntöä, Kaupungin (rakennusvalvon-
tapalvelun ja kaupunkimittauspalvelun) ohjeistusta ja kaup-
pakirjassa olevia ehtoja. 
 
Ostaja on tietoinen, että lämpökaivojen ja/tai porakaivojen 
tai muiden vastaavien järjestelmien sijoittaminen tontille 
edellyttää viranomaislupien lisäksi kaupungin (maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit palvelun) erillistä suostu-
musta. Kaupungilla on oikeus myöhemmin tontin kaupan 
jälkeen myöntää erillinen suostumus edellä mainittujen kai-
vojen tai muiden vastaavien järjestelmien sijoittamiseen 
tontille kirjallisella ilmoituksella, kuten esimerkiksi sähkö-
postiviestillä. Ostaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että 
mahdollinen myöhemmin myönnettävä kaupungin erillinen 
suostumus ehtoineen muodostaa tällöin osan tätä kauppa-
kirjaa ollen siten täysin yhtä velvoittava ja olennainen osa 
tätä sopimusta kuin sen mikä muu osa tahansa. 
 
Tämän vuoksi ostaja on velvollinen etukäteen ennen edellä 
mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymistä huolella selvittämään 
kaupunkiympäristön kaupunkimittauspalveluilta tontin 
osan (tontin alueen), johon porareiät ja muut vastaavat 
maanalaiset rakenteet voidaan sijoittaa. Selvitys tarvitaan 
myös toimenpide- tai muun vastaavan luvan hakemiseen. 
 
Samalla ostaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että tontin 
alapuolella sijaitsevat tunnelit, tilat, tilavaraukset, kalliore-
surssi- tai pohjavesialueet tai vastaavat saattavat estää 
mainittujen kaivojen tai muiden vastaavien maanalaisten 
rakenteiden sijoittamisen tontille. 
 
Edellä mainitut kaivot tai muut vastaavat maanalaiset 
rakenteet on sijoitettava tontilla ja sen alapuolella ainoas-
taan kaupungin niille osoittamalle alueelle. Muussa 
tapauksessa ostaja vastaa ehdon rikkomisesta aiheutu-
vista kaikista mahdollisista vahingoista ja muista seuraa-
muksista. 

 
Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on oikeus korvauksetta 
toteuttaa tontille ja sen ympäristöön maanalaisia hankkeita 
sekä käyttää, ylläpitää ja kehittää niitä edellä mainittujen 
ostajan porareikien, keruuputkistojen tai niitä koskevien ra-
kenteiden, laitteiden tai vastaavien sitä estämättä. Kau-
punki ei salli myöskään minkäänlaisen pysyvän käyttöoi-
keuden tai rasitteen perustamista mainittuja porareikiä, ke-
ruuputkistoja tai vastaavia varten. 
 
Ostaja on tietoinen ja hyväksyy sen, että rakentaminen 
kaupungin omistamalla alueella voi edellyttää siihen myö-
hemmin muutoksia. Tämän vuoksi kaupunki ei vastaa os-
tajalle mistään edellä mainitun maanalaisen rakentamisen, 
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käytön, ylläpidon tai kehittämisen porarei´ille, keruuputkis-
toille, eikä niitä koskeville rakenteille, laitteille tai vastaaville 
aiheuttamista vahingoista, kuten niiden rikkoutumisesta, 
käytölle aiheutuvista häiriöistä tai haitoista tai käytön esty-
misestä tai lakkaamisesta kokonaan. 
 
Lisäksi ostaja on kaupungin vaatimuksesta tarvittaessa 
velvollinen kustannuksellaan täyttämään toteuttamansa 
porareiät tai vastaavat niiden käytön päätyttyä kaupungin 
antaman ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Samoin ostaja on kaupungin vaatimuksesta velvollinen 
kustannuksellaan suorittamaan porauksen jälkeen pora-
reiän taipumamittauksen, jolla selvitetään porareiän maan-
alainen sijainti porareiän koko pituuden osalta. Mikäli pora-
reikä tällöin sijoittuu tontin ulkopuolelle, ostaja on kaupun-
gin vaatimuksesta velvollinen kustannuksellaan välittö-
mästi tai kaupungin määräämänä muuna ajankohtana täyt-
tämään reiän kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti. 
 

30 [Koereikä] 
 
Ostaja on tietoinen, että tontille on porattu noin 300 metri-
nen porareikä, joka sijoittuu ko. tontin lisäksi osittain naa-
puritonttien 17120/1-2 ja 5 sekä Postiljooninkadun alueelle. 
 
Ostaja on tietoinen ja hyväksyy sen, ettei kaupunki tule 
täyttämään porareikää eikä poistamaan siihen mahdolli-
sesti liittyviä betonirakenteita, kollektoriputkia, lämmönsiir-
tonesteitä tai muita rakenteita ja laitteita. Ostaja vastaa em. 
toimenpiteiden suorittamisesta kustannuksellaan tontilla 
siltä osin kuin se on tarpeen tontin rakentamiseksi. 

 
31  [Maanalaiset hankkeet] 

 
Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus kor-
vauksetta toteuttaa tontille ja pitää tontilla sekä sen ympä-
ristössä maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä käyttää, ylläpi-
tää, uudistaa ja kehittää niitä edellyttäen, etteivät nämä 
estä eivätkä rajoita tontin asemakaavan eivätkä tämän 
kauppakirjan mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.  

 
32 [Väestönsuojatilojen järjestäminen] 
 

Ellei kaupunki toisin määrää, ostaja on velvollinen kustan-
nuksellaan sijoittamaan viranomaismääräysten edellyttä-
mät väestönsuojatilat tontille rakennettaviin väestönsuojiin. 

 
Kaupunki ei vastaa mistään ostajan väestönsuojapaikkojen 
järjestämisestä johtuvista haitoista, vahingoista, kustan-
nuksista tai velvollisuuksista.   
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33  [Vastuunrajaus] 
 

Kaupunki ei vastaa mistään ostajan hankkeen toteuttami-
sen eikä käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, 
haitoista eikä kustannuksista. 

 
Kaupunki ei myöskään vastaa ostajalle eikä kolmannelle 
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kus-
tannuksista, mikäli ostajan hankkeen aloittaminen, rakenta-
minen tai käyttöönotto viivästyy esimerkiksi ympäröivien 
kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistekniikan suun-
nittelun/rakentamisen viivästymisen johdosta, käytössä 
olevien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, laitteiden 
tai muiden vastaavien rakenteiden siirroista johtuen tai mi-
käli tonttia ei muista syistä saada rakennuskelpoiseksi os-
tajan hankkeen edellyttämässä aikataulussa taikka ostaja 
joutuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen johdosta 
suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä tontin osalta. 
 
Kaupunki ei vastaa ostajalle myöskään viivästyksestä joh-
tuvista vahingoista tai kustannuksista, joita ostajalle tai kol-
mannelle osapuolelle saattaa aiheutua tontin maaperän tai 
veden puhdistamisesta tai tontilla tai sen maaperässä ole-
vien rakenteiden, jätteiden tai muiden vastaavien poistami-
sesta. 

 
Kaupunki ei myöskään vastaa ostajalle mahdollisista hai-
toista, vahingoista eikä kustannuksista, kuten vuokranmak-
susta, suunnittelu- ja muista kuluista, joita ostajalle saattaa 
aiheutua esimerkiksi siitä, että tontin myyntiä koskeva pää-
tös tai tämä kauppakirja oikaisuvaatimuksen, kunnallisvali-
tuksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muut-
tuu tai kumoutuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy 
taikka etteivät hanketta koskevat luvat tule lainvoimaisiksi 
tai niiden myöntäminen pitkittyy tai estyy. 
 
Tällöin ostaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kus-
tannuksellaan ennallistamaan alueen luovutusta edeltä-
vään kuntoon. 

 
34  [Sopimussakko ja vahingonkorvaus] 

 
Jos ostaja ei noudata tämän kauppakirjan ehtoja tai niiden 
nojalla annettuja määräyksiä, ostaja voidaan velvoittaa 
maksamaan kaupungille sopimussakkoa kulloinkin enin-
tään kaksisataatuhatta (200 000) euroa. 

 
Jos ostaja ei allekirjoita edellä tässä sopimuksessa mainit-
tua yhteiskäyttörakennuksen huoneenvuokrasopimuksen 
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allekirjoittamista koskevaa sitoumusta, ostaja on velvolli-
nen suorittamaan kaupungille sopimussakkoa viisisataatu-
hatta (500 000) euroa. 
 
Sopimussakosta riippumatta ostaja vastaa muun muassa 
kaikesta siitä vahingosta, mitä tässä kauppakirjassa tarkoi-
tetun rakennuksen rakentamisesta, käytöstä, ylläpidosta, 
korjaamisesta tai uudistamisesta saattaa aiheutua kaupun-
gille tai kolmannelle. 

    
35 [Riitojen ratkaiseminen] 
 

Tätä kauppaa koskevat mahdolliset riidat pyritään ensisijai-
sesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli 
neuvotteluissa ei päästä asiasta yksimielisyyteen, anne-
taan kaupasta aiheutuvat riidat Helsingin käräjäoikeuden 
ratkaistaviksi.    

 
36 Tähän kiinteistökauppaan ei sisälly mitään irtaimistoa eikä 

eri sopimusta irtaimen myynnistä ole tämän kaupan yhtey-
dessä tehty. 

 
37 Ostaja vastaa tämän kauppakirjan vahvistamisesta kau-

panvahvistajan perimistä maksuista sekä muista vastaa-
vista viranomaismaksuista. 

 
 

Tätä kauppakirjaa on tehty kolme (3) yhtäpitävää ja saman sisältöistä 
kappaletta, yksi kaupungille, yksi ostajalle ja yksi kaupanvahvistajalle. 

 
   
 

Helsingissä   .päivänä        kuuta 2020.   
 
 
Helsingin kaupunki 
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KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS  
 

Kaupanvahvistajana todistan, että myyjän, Helsingin kaupungin puolesta tonttipäällikön 
valtuuttamana sekä Asunto Oy Helsingin Postinkantaja 3 ostajana ovat allekirjoittaneet 
tämän kauppakirjan, ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä kauppaa vahvistettaessa. 
Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että kauppakirja on tehty 
maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.  
 

 
Helsingissä        .päivänä            kuuta 2020. 


