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Osa 1: Tonttikohtaiset varauseh-
dot

Kaarela, Honkasuo, 33357/2-9 (AP) ja 33357/10 (LPA)

Kannustalo Oy:lle (Y-tunnus 1642109-6) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) ohjeel-
liset kaavatontit 33357/2-9 (AP) ja 33357/10 (LPA) seuraavin ehdoin:

• Varauksensaajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille 2-9 sääntelemättömiä vapaarahoit-
teisia omistusasuntoja.

• Tonteille rakennettavat rakennukset tulee suunnitella toteutettaviksi puurakenteisina.

• Varauksensaajan tulee hyväksyttää viite- ja konseptisuunnitelmat maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit –palvelussa.

• Varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan LPA-tontin 33357/10 sekä sallimaan korttelin
33362 autopaikkojen sijoittamisen po. tontille tarvittavin osin (esimerkiksi rakennusoikeuk-
sien suhteessa, elleivät varauksensaajat toisin sovi) ja sopimaan sen mahdollisesta käy-
töstä, kustannuksista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä korttelin 33362 toteuttajan kanssa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että Neitoperhosentiellä ei ole toistaiseksi rakennettu kauko-
lämpölinjaa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että tonteille ei voi toteuttaa maalämpöä tunnelivarauksesta
johtuen.

• Varauksensaajan tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa hulevesien hallintaan.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on tehty havaintoja liito-oravista, jotka saattavat
osaltaan vaikuttaa tonttien rakennettavuuteen.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on tehty pohjanvahvistuksena pilaristabilointia
(kaikki savialueet). Tarkemmat tiedustelut Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / pohjara-
kennustiimi.

• Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli alueella todetaan viitteitä pilaantu-
misesta, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
rakentamiskelpoisuustiimille.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osan 2 yleisiä varausehtoja.

• Varauksensaajan tulee huomioida suunnittelussa liitteenä 1 olevat Honkasuon ekokriteerit
ohjaavana työkaluna.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevaa maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.
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Kaarela, Honkasuo, 33362/1-7 (AP)

Nil-Group Oy:lle (Y-tunnus 2614686-8) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) ohjeelli-
set kaavatontit 33362/1-7 (AP) seuraavin ehdoin:

• Varauksensaajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille sääntelemättömiä vapaarahoitteisia
omistusasuntoja.

• Tontille rakennettavat rakennukset tulee suunnitella toteutettaviksi puurakenteisina.

• Varauksensaajan tulee hyväksyttää viite- ja konseptisuunnitelmat maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit –palvelussa.

• Varauksensaajalla on oikeus sijoittaa tarvittaessa autopaikkoja LPA-tontille 33357/10 (esi-
merkiksi rakennusoikeuksien suhteessa, elleivät varauksensaajat toisin sovi) sekä velvolli-
suus sopia po. tontin käytöstä, kustannuksista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä tonttien
33357/2-10 toteuttajan kanssa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että Neitoperhosentiellä ei ole toistaiseksi rakennettu kauko-
lämpölinjaa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että tonteille ei voi toteuttaa maalämpöä tunnelivarauksesta
johtuen.

• Varauksensaajan tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa hulevesien hallintaan.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on tehty havaintoja liito-oravista, jotka saattavat
osaltaan vaikuttaa tonttien rakennettavuuteen.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on tehty pohjanvahvistuksena pilaristabilointia
(kaikki savialueet). Tarkemmat tiedustelut Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / pohjara-
kennustiimi.

• Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli alueella todetaan viitteitä pilaantu-
misesta, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
rakentamiskelpoisuustiimille.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osan 2 yleisiä varausehtoja.

• Varauksensaajan tulee huomioida suunnittelussa liitteenä 1 olevat Honkasuon ekokriteerit
ohjaavana työkaluna.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevaa maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

Kaarela, Honkasuo, 33363/1-8 (AP)

SSA Project Oy:lle (Y-tunnus 2551984-5) Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan (Kaarela) oh-
jeelliset kaavatontit 33363/1-8 (AP) seuraavin ehdoin:
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• Varauksensaajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille sääntelemättömiä vapaarahoitteisia
omistusasuntoja.

• Kaikki autopaikat tulee toteuttaa asuntojen yhteyteen omalle asuntotontille, ellei tontit-yksi-
kön kanssa toisin sovita.

• Tontille rakennettavat rakennukset tulee suunnitella toteutettaviksi puurakenteisina.

• Varauksensaajan tulee hyväksyttää viite- ja konseptisuunnitelmat maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit –palvelussa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että Neitoperhosentiellä ei ole toistaiseksi rakennettu kauko-
lämpölinjaa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että tonteille ei voi toteuttaa maalämpöä tunnelivarauksesta
johtuen.

• Varauksensaajan tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa hulevesien hallintaan.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on tehty havaintoja liito-oravista, jotka saattavat
osaltaan vaikuttaa tonttien rakennettavuuteen.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on tehty pohjanvahvistuksena pilaristabilointia
(kaikki savialueet). Tarkemmat tiedustelut Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / pohjara-
kennustiimi.

• Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli alueella todetaan viitteitä pilaantu-
misesta, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
rakentamiskelpoisuustiimille.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osan 2 yleisiä varausehtoja.

• Varauksensaajan tulee huomioida suunnittelussa liitteenä 1 olevat Honkasuon ekokriteerit
ohjaavana työkaluna.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevaa maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

Suurmetsä, Alppikylä, 41296/4 ja 5 (ATY)

e-House Oy:lle (Y-tunnus 2358552-3) ja Kiinteistökehitys Initum Oy:lle (Y-tunnus 2609845-6) yh-
teisesti Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) tontit 41296/4 ja 5 (ATY) seuraavin
ehdoin:

• Varauksensaajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille sääntelemättömiä vapaarahoitteisia
omistus- ja/tai vuokra-asuntoja ja/tai lyhyen korkotuen (10 vuotta) vuokra-asuntoja.

• Varauksensaajan tulee tarvittaessa tarkastella ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilan
määrää yhdessä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa. Mikäli po. tilaa toteutetaan
vähemmän kuin kaava sallii, niin vuokraa peritään kuitenkin vähintään kaavan mukaiselta
kerrosalalta.
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• Varuksensaaja on velvollinen solmimaan rakennusvaiheessa sopimuksen yhteiskäyttöau-
tosta perustettavalle asunto-osakeyhtiölle tai yhteisen sopimuksen perustettaville asunto-
osakeyhtiöille.

• Varauksensaaja on velvollinen tarkastelemaan aurinkoenergian hyödyntämistä hank-
keessa.

• Varauksensaaja on tietoinen, että tontit sijaitsevat I-luokan pohjavesialueella ja rakentami-
sessa on noudatettava rakentamistapaohjetta pohjavesialueelle rakentamisesta.

• Varauksensaaja on tietoinen, että pohjatutkimusten perusteella alueella saattaa olla ohut
savikerros, joka saattaa vaikuttaa moottoritien penkereen stabiliteettiin ja tulee tarkastaa,
mikäli tarkemmat pohjatutkimukset osoittavat, että tonttien kohdalla on savea.

• Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole harjoitettu toimintaa, joka saattaisi
aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli alueella todetaan viitteitä pilaantu-
misesta, siitä tulee ilmoittaa välittömästi Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun
rakentamiskelpoisuustiimille.

• Varauksensaaja on tietoinen, että varattavaan tonttiin 5 kohdistuu asuntotonttitiimin päälli-
kön 30.9.2019 (269 §) hyväksymä 24.7.2019 päivätty yhteisjärjestelysopimus tonttien
41296/5 ja 6 välillä, jota varauksensaaja ja tuleva vuokralainen ovat velvollisia noudatta-
maan ja joka tullaan liittämään myöhemmin tehtävään tontin pitkäaikaiseen vuokrasopi-
mukseen. Yhteisjärjestely po. tonttien/kiinteistöjen välillä on perustettu 3.7.2020, rakennus-
valvontapalvelut, tunnus 41-0054-19-RAS.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osan 2 yleisiä varausehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevaa maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.

Mellunkylä, Mellunmäki, 47311/4-14 ja 47314/1-4 (AP)

Auoa Oy:lle (Y-tunnus 2868827-3) Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan (Mellunkylä) ohjeelliset
kaavatontit 47311/4-14 ja 47314/1-4 (AP) seuraavin ehdoin:

• Varauksensaajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonteille sääntelemättömiä vapaarahoitteisia
omistusasuntoja.

• Varauksensaaja on velvollinen toteuttamaan tonteille sijoittuvan kehittämishankkeen hake-
muksensa ja sen liitemateriaalin mukaisesti.

• Varauksensaaja on tietoinen, että alueella on arviolta 5-10 metriä savikkoa, joka on vahvis-
tettu pilaristabiloimalla. Tarkemmat tiedustelut Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit / poh-
jarakennus-tiimi.

• Varauksensaaja on tietoinen, että putkijohdot sijaitsevat katualueella hyvin lähellä tontin
rajaa, mikä on otettava huomioon rakennuskaivannossa, sikäli kun rakennuksiin on tulossa
kellari. Kellareita ei suositella rakennettavaksi. Tarkemmat tiedustelut Maaomaisuuden ke-
hittäminen ja tontit / pohjarakennus-tiimi.
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• Tontit 47311/4-14: Käytettävissä olevien tietojen perusteella tontilla ei ole harjoitettu toimin-
taa, joka saattaisi aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Mikäli alueella kuiten-
kin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, vastaa Kaupunki hankkeen rakennusvai-
heessa pilaantuneen maaperän kunnostuksesta aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista,
mikäli niistä on sovittu ennen toimenpiteiden toteuttamista.

• Tontti 47314/1: Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus (Ympäristötekninen
tutkimusraportti, Naulakallio, Vahanen Environment Oy, 4.10.2018). Varauksensaaja on
tietoinen, että tontilla on todettu aiemmasta käytöstä johtuvaa maaperän pilaantumista. Va-
raaja vastaa pilaantuneen maaperän puhdistamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttami-
sesta rakennushankkeen yhteydessä. Kaupunki vastaa  puhdistamisen suunnittelusta, tut-
kimuksista, valvonnasta ja mahdollisesta jälkivalvonnasta. Kaupunki korvaa pilaantuneen
maaperän kunnostuksesta hankkeen rakennusvaiheessa aiheutuvat ylimääräiset kustan-
nukset, mikäli niistä on sovittu kaupungin kanssa ennen toimenpiteiden toteuttamista. Va-
raajan tulee esittää puhdistuksen suunnittelua varten Kaupungille suunnitelmat alueen ra-
kentamisesta heti kun ne ovat tiedossa. Lisätietoja alueen pilaantuneisuudesta Maaomai-
suuden kehittäminen ja tontit / rakentamiskelpoisuus-tiimi. Varauksensaaja on tietoinen,
että alueella on lisäksi todettu rakennusjätettä, joka tulee ottaa huomioon kaikessa maara-
kentamisessa.

• Tontit 47314/ 2 ja 3: Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus (Ympäristötekni-
nen tutkimusraportti, Naulakallio, Vahanen Environment Oy, 4.10.2018). Tutkimuksessa
tontin alueella ei todettu pilaantunutta maata, eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.
Mikäli alueella kuitenkin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, vastaa Kaupunki
hankkeen rakennusvaiheessa pilaantuneen maaperän kunnostuksesta aiheutuvista ylimää-
räisistä kustannuksista, mikäli niistä on sovittu ennen toimenpiteiden toteuttamista. Lisätie-
toja alueelle tehdystä maaperän haitta-ainetutkimuksesta Maaomaisuuden kehittäminen ja
tontit / rakentamiskelpoisuus-tiimi. Varauksensaaja on tietoinen, että tontin alueella on li-
säksi todettu kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita sekä rakennusjätettä, jotka
tulee ottaa huomioon kaikessa maarakentamisessa.

• Tontti 47314/4: Alueella on tehty maaperän pilaantuneisuustutkimus (Ympäristötekninen
tutkimusraportti, Naulakallio, Vahanen Environment Oy, 4.10.2018). Tutkimuksessa tontin
alueella ei todettu pilaantunutta maata, eikä alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin. Mikäli
alueella kuitenkin ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, vastaa Kaupunki hankkeen
rakennusvaiheessa  pilaantuneen maaperän kunnostuksesta aiheutuvista ylimääräisistä
kustannuksista, mikäli niistä on sovittu ennen toimenpiteiden toteuttamista. Lisätietoja alu-
eelle tehdystä maaperän haitta-ainetutkimuksesta Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit /
rakentamiskelpoisuus-tiimi.

• Varauksensaajan tulee raportoida hankkeen tuloksista tontit-yksikölle rakennuksen käyt-
töönoton yhteydessä sekä vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan osan 2 yleisiä varausehtoja.

• Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevaa maaomaisuuden kehittämi-
nen ja tontit -palvelun 25.5.2018 päivättyä toimintaohjetta kaupungin tonttien rakennuttajille
kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä kaadettavista puista.
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Osa 2: Tonttien yleiset varauseh-
dot

1. Varauksen saajan yleiset velvollisuudet

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan varausalueen
ilman aiheetonta viivytystä sekä osaltaan aktiivisesti edistämään varausalueen suunnittelua ja ra-
kentamista.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristönsuojelua, työ-
suojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja
taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyt-
tävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta
vastaavasta yritystoimintaan 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 yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi,
ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla
jatkamatta varausaikaa, mikäli varauksensaaja tai varauksensaajan yhtiökumppani ei noudata va-
rausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

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

2. Tonttijako-, lohkomis- ja rekisteröintikustannukset

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

Mikäli kaupunki on tämän varaussopimuksen valmistelun yhteydessä tai aikaisemmin hakenut va-
rausalueen osalta tonttijaon, lohkomisen ja/tai rekisteröinnin, tontin tuleva vuokralainen tai ostaja
on velvollinen korvaamaan tästä aiheutuneet kulut kaupungille tämän erikseen esittämän laskun
mukaisesti.

Lisäksi varauksensaaja vastaa kustannuksellaan edellä mainittujen kiinteistötoimitusten hakemi-
sesta, mikäli varausalueen muutokset aiheutuvat varauksensaajan aloitteesta ja/tai palvelevat ko-
konaan tai pääosin varauksensaajan hanketta.
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3. Suunnittelu- ja rakentamisvelvollisuus

Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan kaikista hallitsemansa varausalueen rakentamiskel-
poiseksi saattamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Varauksensaaja on velvollinen kustannuksel-
laan suunnittelemaan ja rakentamaan kokonaisvastuuperiaatteella varausalueen ja kunkin varaus-
alueelle toteutettavan rakennuksen asemakaavan, rakennusluvan ja tämän varauspäätöksen ehto-
jen mukaisesti.

Varausalue ja sen kukin rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei niiden toteuttami-
sesta, käytöstä, ylläpidosta, korjaamisesta eikä uudistamisesta aiheudu vahinkoa, haittaa eikä
vaaraa varausalueen alapuolella, eikä sen ympäristössä mahdollisesti sijaitseville tai sinne asema-
kaavassa tai muutoin toteutettaviksi osoitetuille rakennuksille, rakenteille, maanalaisille tiloille, ylei-
sille alueille, johdoille, putkille ja vastaaville eikä niiden tavanomaiselle käytölle.

3.1 Suunnitelmien yhteensovittaminen ja varausalueen rakentamis-
kelpoisuus

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

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että varausalueen rakentamiseen ja sen aikatauluun saattaa
merkittävästi vaikuttaa yleisten alueiden rakentaminen sekä lähialueen kortteleiden ja muiden va-
rausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentaminen.

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

Varauksensaaja on edelleen osaltaan kustannuksellaan velvollinen koordinoimaan varausalueen
rakentamisen yleisten alueiden ja varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen rakentamisen kanssa
siten, ettei varausalueen rakentamisesta aiheudu aiheetonta haittaa muiden kiinteistöjen eikä
yleisten alueiden rakentamiselle.

Varausalueen ulkopuoliset kadut, puistot ja kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin ja muiden
niiden toteuttamisesta vastaavien tahojen päättämän aikataulun mukaisesti. Tämän vuoksi varauk-
sensaaja on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen rakentamisen aloittamista varmistamaan
kadun ja muiden yleisten alueiden sekä kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelmat ja toteutus-
aikataulun 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,
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• asemakaavaa täydentäviä alueellisia suunnitteluohjeita, kuten rakentamistapaohjeita, lä-
hiympäristön suunnitteluohjeita ja talonrakentamisen suunnitteluohjeita sekä muita mahdol-
lisia vastaavia Helsingin kaupungin antamia viranomaisohjeita Kaupunkiympäristön toi-
mialan rakennusvalvontapalvelujen edellyttämällä tavalla,

• varauksen saajan tulee varausalueen suunnittelussa ja toteutuksessa varmistaa riittävä hu-
levesien käsittely ilmastomuutoksen vaikutukset huomioiden. Hulevesistä aiheutuvia hait-
toja tulee ehkäistä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.
Hulevesien hallinnan suunnittelussa tulee noudattaa kaupungin hulevesiohjelman tavoit-
teita ja prioriteettijärjestystä hulevesivirtaamien hallitsemiseksi ja huleveden laadun paran-
tamiseksi,

• hankkeen jatkosuunnittelussa ja tulevassa toteutuksessa kaupungin tai Kaupunkiympäris-
tön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut -yksikön hyväksymiä suunnitelmia
sekä Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta (puolihitas) asuntojen osalta hyväksyt-
tyä hankinta-arvoa ja

• muita mahdollisia hankkeen toteuttamisen edellyttämiä viranomaismääräyksiä ja ohjeita.

3.3 Suunnitelmien esittäminen sekä lupien hankkiminen ja noudat-
taminen

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

Kaupunkiympäristön toimialan maaomisuuden kehittäminen ja tontit –palvelulla on oikeus edellyt-
tää esimerkiksi hankkeen sijainti, kokonaisuus tai tärkeys huomioon ottaen hankkeen pääsuunnit-
telijan hyväksyttämistä.

Mikäli varauspäätös koskee Hitas- ja hintakontrolloitua tuotantoa, tulee näiden osalta mainitut
suunnitelmat vastaavasti toimittaa etukäteen ennen rakennusluvan tai muun vastaavan luvan ha-
kemista Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut -yksikön hyväk-
syttäväksi.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennustyössä tarvittavan raken-
nusluvan tai muun vastaavan luvan sekä varausalueen ja kunkin varausalueen rakennuksen myö-
hemmän käytön, peruskorjaamisen, muutostöiden tai muiden vastaavien edellyttämät viranomais-
luvat, lausunnot, hyväksynnät ja vastaavat sekä noudattamaan niiden ehtoja ja määräyksiä.

Lisäksi muun muassa katu- ja muille yleisille alueille rakennettaessa on haettava kulloinkin voi-
massa olevan lainsäädännön ja Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden aluei-
denkäyttö ja -valvonta -yksikön ohjeistuksen mukaisesti kaivu- ja sijoitusluvat. Tällöin on noudatet-
tava edellä mainitun yksikön antamia ohjeita, päätöksiä ja niiden perusteella annettuja määräyksiä.

4. Matkapuhelinten sisäkuuluvuus

Varauksensaajan tulee osoittaa, että matkapuhelinten sisäkuuluvuus on huomioitu suunnitelmissa
ja rakenteissa.
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Varauksensaajan on Helsingin kaupungin niin vaatiessa korvauksetta sallittava matkapuhelinverk-
koon liittyvien lähetinlaitteiden ja niiden tarvitsemien kaapeleiden sijoittaminen, ylläpito, korjaami-
nen ja uudistaminen rakennukseen sekä huomioitava suunnitelmissa ja rakenteissa näiden tarvit-
semat tilatarpeet.

5. Yksityiskohtainen pohjatutkimus ja perustamistavan valinta

Varauksensaajalla on tämän varauspäätöksen perusteella oikeus kustannuksellaan ja vastuullaan
suorittaa varausalueella tavanomaisia geoteknisiä pohjatutkimuksen maaperän laadun ja kantavan
pohjakerroksen sijainnin selvitystä sekä perustamistapojen yksityiskohtaista suunnittelua ja toteu-
tusta varten. Varauksensaaja vastaa perustamistavan valinnasta.

Varauksensaajan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen maaperätutkimuksen suorittamista Kaupun-
kiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle tutkimuksen tekemisestä.
Tontit -palvelu antaa tarvittaessa maaperätutkimusten suorittamisesta kirjallisesti aluekohtaisia li-
säohjeita, joita varauksensaajan tulee noudattaa.

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

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

6. Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskunta-
tekniset laitteet tai vastaavat

Varausalueella sijaitsee tai saattaa sijaita käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä, lait-
teita tai vastaavia, kuten valopylväitä, valaisimia, jakokaappeja, muuntamoita tai liikenteen ohjaus-
laitteita.  Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan erikseen selvittämään vuokra-alueen
johtotiedot ja tiedot alueella mahdollisesti sijaitsevista yhdyskuntateknisistä laitteista tai vastaavista
ennen rakentamisen aloittamista.

Varauksensaaja on velvollinen korvauksetta sallimaan mainittujen kunnallisteknisten johtojen, vie-
märeiden, laitteiden ja vastaavien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen sekä uudis-
tamisen 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 rakentamisen aikatauluissa ja vaiheistuksissa
niin, ettei haitallisia käyttökatkoksia synny. Siirtojen kustannuksista tulee sopia johtojen, rakentei-
den ja/tai laitteiden tai vastaavien omistajan kanssa hyvissä ajoin ennen rakentamiseen ryhty-
mistä, mikäli päätöksen ehdoissa ei tästä tarkemmin erikseen ole sovittu.

Kaupungilla on oikeus korvauksetta erikseen sopia tämän oikeuden luovuttamisesta kolmannelle.

Kaupunki ei vastaa mistään edellä mainituista seikoista varauksensaajalle mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
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7. Lämpö- ja porakaivot ym.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varausalueelle sijoitettavien porareikien, kuten läm-
pökaivojen ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä koskevien rakenteiden, laitteiden tai
vastaavien toteuttamisessa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, kaupungin ohjeistusta ja
varauspäätöksessä olevia ehtoja.

Lisäksi varauksensaaja on tietoinen, että lämpökaivojen ja/tai porakaivojen tai muiden vastaavien
järjestelmien sijoittaminen varausalueelle edellyttää viranomaislupien lisäksi kaupungin erillistä
suostumusta, sekä etukäteen tehtyä selvitystä laitteiden sijoitusmahdollisuudesta varausalueelle.

8. Maanalaiset hankkeet

Kaupungilla ja/tai sen määräämillä on pysyvä oikeus korvauksetta pitää ja toteuttaa varausalueella
ja sen ympäristöön maanalaisia tiloja ja hankkeita sekä käyttää ja ylläpitää sekä kehittää niitä edel-
lyttäen, etteivät nämä estä eivätkä rajoita varausalueen asemakaavan eivätkä tämän sopimuksen
mukaista toteuttamista eivätkä käyttöä.

9. Varauksensaajan vastuu maaperästä

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

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

10. Rasitteenluonteisista asioista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä
sopiminen

Varauksensaaja on velvollinen varausalueen osalta kustannuksellaan laatimaan tarvittavilta osin
yhdessä muiden tonttien ja myös yleisten alueiden kanssa po. tonttien ja/tai yleisten alueiden to-
teuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteenluonteisia asioita, rasitteita ja yhteisjärjestelyitä koske-
vat rasite- ja tai yhteisjärjestelysopimukset sekä esittämään sopimukset Kaupunkiympäristön toi-
mialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksyttäväksi.

Mainittu sopimus/sopimukset tulee liittää osapuolina olevien tonttien pitkäaikaisiin maanvuokraso-
pimuksiin ja/tai muihin luovutusasiakirjoihin.

Mikäli mainitut tontit ja/tai yleiset alueet eivät pääse edellä mainituista rasitteenluonteisista asi-
oista, rasitteista ja yhteisjärjestelyistä sopimukseen, kaupungilla on oikeus päättää näistä harkin-
tansa mukaan sekä sisällyttää niitä koskevat ehdot tonttien maanvuokrasopimuksiin ja muihin luo-
vutusasiakirjoihin ja mainittuihin sopimuksiin. Sijoituslupien tai muiden lupien osalta ehdot päättää
alueidenkäyttö ja -valvonta.
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Kaupunki ei vastaa mistään po. rasitteenluonteisista asioista, rasitteista eikä yhteisjärjestelyistä
aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista eikä rasitteiden ja yhteisjärjestelyiden pe-
rustamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kaupunki ei vastaa myöskään vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli mainitussa sopi-
muksessa havaitaan vastaisuudessa virheitä ja/tai puutteita eikä vahingoista, haitoista eikä kus-
tannuksista, mikäli kyseisten tonttien välillä ei ole sovittu kaikista kiinteistön toteuttamisen ja/tai
käytön edellyttämistä rasitteista.

11. Perheasunto- ja keskipinta-alavaatimukset

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan seuraavia perheasunto- ja keskipinta-alavaatimuk-
sia mikäli alueella voimassa olevan asemakaavan asemakaavamerkinnät ja -määräykset ja/tai va-
rauspäätökseen erikseen kirjatut perheasunto- ja keskipinta-alavaatimukset eivät muuta edellytä:

• Kalasataman, Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan projektialueilla Hitas-omistusasuntotuo-
tannossa tontille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 70 % tulee toteuttaa per-
heasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee
olla vähintään 80 h-m².

• muille alueille toteutettavassa Hitas-omistusasuntotuotannossa tontille toteutettavasta
asuinhuoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta
tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m².

• ryhmärakennuttamishankkeissa ei noudateta edellä mainittua ehtoa.

• sääntelemättömässä ja hintakontrolloidussa omistusasuntotuotannossa tontille toteutetta-
vasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuu-
huonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m².

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

12. Valtion tukema vuokra-asuntotuotanto

Valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa asuntojen vuokrataso on säännelty. Vuokrat määri-
tellään omakustannusperiaatteen mukaisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksy-
mään hankinta-arvoon perustuen.

Varauksensaaja on velvollinen vaadittaessa esittämään kohteen huoneenvuokran määräytymisen
periaatteet muun ohella Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalveluiden asuntopalvelut
-yksikön hyväksyttäväksi ennen huoneenvuokraustoiminnan aloittamista.

13. Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotanto

Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tonteille rakennettaviin rakennuksiin voidaan
sijoittaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tilapalvelut -yksikön hyväksymiä tai tä-
män yksikön hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitähyväksy-
män yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista
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erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtai-
sen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempi-
kin niin erikseen sovittaessa.

14. Vastuuvapauslausekkeet

Kaupunki ei vastaa mistään varauksensaajan hankkeen toteuttamisen eikä käytön mahdollisesti
aiheuttamista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle eikä kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista va-
hingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen aloittaminen, rakenta-
minen tai käyttöönotto viivästyy esimerkiksi varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten aluei-
den tai kunnallistekniikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen, varausalueella sijaitsevien
käytössä olevien kunnallisteknisten johtojen, viemäreiden, laitteiden tai muiden vastaavien raken-
teiden siirtojen, varausalueella tai sen maaperässä olevien rakenteiden, jätteiden tai muiden vas-
taavien poistamisen tai maaperän puhdistamisen johdosta tai mikäli varausaluetta ei muista syistä
saada rakennuskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen edellyttämässä aikataulussa taikka va-
rauksensaaja joutuu tällaisten viivästymisten tms. seikkojen johdosta suorittamaan väliaikais- tai
muita järjestelyjä varausalueen osalta.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista va-
hingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua esimer-
kiksi siitä, että varauksensaajan hanketta koskevat luvat tai muut päätökset oikaisuvaatimuksen,
ylemmän toimielimen tai valituksen johdosta muuttuvat tai kumoutuvat tai niiden hyväksyminen tai
lainvoimaistuminen viivästyy.

Tällöin varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustannuksellaan 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 varausalueen vuokraamisen ja rakentamisen edellytyk-
senä olevista maanvuokrasopimuksen muutoksista tai varausalueiden vuokrasopimuksen eh-
doista. Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle tai kolmannelle aiheutuvista kustannuk-
sista eikä mahdollisista vahingoista, mikäli varattavaa aluetta/tonttia koskevan vuokrasopimuksen
muuttamista koskeva päätös, varausalueita koskeva vuokrauspäätös tai muu asiaan liittyvä päätös
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai
kumoutuu.

Kaupunki ei myöskään vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista
eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen rakentamisen aloittaminen, rakentaminen
tai käyttöönotto viivästyy varausaluetta ympäröivien kiinteistöjen, yleisten alueiden tai kunnallistek-
niikan suunnittelun tai rakentamisen viivästymisen johdosta, jos hankkeen toteutumisen edellyt-
tämä asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tonttia ei muista syistä saada ra-
kentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai mi-
käli varauksensaaja joutuu viivästymisen johdosta suorittamaan väliaikais- tai muita järjestelyjä va-
rausalueen osalta.
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