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Hakija Asunto Oy Helsingin REDIn Loisto  
 Suomen Osatontti Ky  
 Helsingin kaupunki  
 Kalasataman Jalusta T1 Ky  
 Kalasataman Jalusta T4 Ky  
 Kalasataman Jalusta T5 Ky  
 Kalasataman Jalusta T6 Ky  
 Kalasataman Jalusta T7 Ky  
 Kalasataman Jalusta T8 Ky  
 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy  
 Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI  
 Kiinteistö Oy REDI Parkki  
 Kiinteistöosakeyhtiö Kalasataman Hauki  
 LähiTapiola Tontit I Ky  
 Suomen Asunnot ja Tontit I Ky  
 Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka  
 
Tontit 
 
 Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu Sopimus 
 091-010-0620-0005       
 091-010-0620-0006       
 091-010-0620-0007       
 091-010-0621-0005       
 091-010-0621-0006       
 091-010-0621-0007       
 091-010-0622-0005       
 091-010-0622-0006       
 091-010-0622-0007       
 091-010-0623-0005       
 091-010-0623-0006       
 091-010-0623-0007       
 091-010-9901-0000       
 091-010-9906-0100       
 091-010-9902-0012       
 
Rasitetyyppi  
 - Kiinteistöjen yhteisjärjestely 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELYN PERUSTAMINEN   
  
Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 
rakennusvalvontapalvelut -palvelun rakennuslakimies päätti 
hakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n nojalla 
perustaa kiinteistöjen yhteisjärjestelyn kiinteistöjen 91-10-620-5, 
91-10-620-6, 91-10-620-7, 91-10-621-5, 91-10-621-6, 
91-10-621-7, 91-10-622-5, 91-10-622-6, 91-10-622-7, 
91-10-623-5, 91-10-623-6, 91-10-623-7, 91-10-9901-0, 
91-10-9906-100 ja 91-10-9902-12 välille sen sisältöisenä, kuin 
Sopimuksessa yhteisjärjestelystä Kalasataman keskus ja jätteen 
putkikeräys ja sen liitteissä on sovittu.   
  
Sopimuksen kohdassa, sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet, on 
todettu seuraavaa: Yhteisjärjestely on tarpeen sopimusalueella 
sijaitsevien yhteisten rakenteiden, toimintojen sekä 
kulkuyhteyksien toteuttamiseksi ja järjestämiseksi. 
Sopimusalueelle on toteutettu ja suunnitellaan toteutettavaksi 
sellaisia rakenteita ja toimintoja, jotka tulevat toteutettavaksi 
yhtenä kokonaisuutena kiinteistörajoista riippumatta ja jotka 
palvelevat kaikkia jätteen putkikeräysjärjestelmään liittyviä 
kiinteistöjä tai osaa kiinteistöistä.   
  
Sopimuksessa ja sen liitteissä sovitut kiinteistöjen 
yhteisjärjestelyyn sisältyvät järjestelyt ovat seuraavat:   
  
Jätteen putkikeräysjärjestelmä sopimusalueella ja jäteyhtiön 
kiinteistöliittymä. Jäteyhtiöllä on pysyvä oikeus sijoittaa 
korvauksetta jätteen putkikeräysjärjestelmä toisten osapuolten 
omistamalle/hallitsemalla kiinteistölle, rakennukseen ja tilaan ja 
käyttää korvauksetta järjestelmän ylläpitoon, huoltoon, 
korjaukseen, perusparantamiseen tai uudistamiseen sekä niiden 
vaatimaan käyntiin toisten omistamaa/hallitsemaa kiinteistöä, 
rakennusta ja tilaa. Jätteen putkikeräysjärjestelmä muodostuu 
kiinteistöliittymästä, joka käsittää sopimusalueella sijaitsevan 
runkolinjan, yhteisen kiinteistöputken (useampaa kiinteistöä 
palveleva putki) sekä yksinomaan kutakin kiinteistöä palvelevan 
kiinteistöputken ja syöttöpisteen välisen osuuden sekä 
jätteensyöttöhuoneessa sijaitsevat syöttöpisteet kutakin 
jätelajiketta varten (sekajäte, biojäte, paperi ja pienkartonki). 
Syöttöpisteen luukun takana ovat välivarastointikuilut (6 kpl), joita 
pitkin jäte tippuu alas venttiilihuoneeseen. Venttiilihuoneessa on 
tyhjennysventtiilit, joiden päälle jäte välivarastoidaan tyhjennysten 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 36/2018  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite   
 
Henkilötiedot poistettu 04.09.2018 § 36 3 
 

välillä. Sekajätteelle ja kartongille (kartongin osalta pois lukien 
tornit 6 ja 7) on venttiilihuoneessa erillinen ruuvikuljetintankki, joka 
mahdollistaa suuremman välivarastointitilavuuden.   
  
Tornirakennuksen pilari ja yhteiset rakenteet. Kalasataman 
keskuksen tontilla 91-10-23-7 sijaitsevan tornirakennuksen pilari 
sijaitsee Jäteaseman sisällä. Jäteasemalla ja Kalasataman 
keskuksella on yhteisiä seinärakenteita ja anturoita. 
Kauppakeskuksen varavoimakoneen pakoputki sijaitsee 
jäteaseman sisällä. Kalasataman keskuksen jäteyhtiön 
kiinteistöillä on puolin ja toisin pysyvä oikeus sijoittaa ja pitää 
rakennuksiaan ja rakenteitaan paikoillaan käyttäen hyväkseen 
toisella kiinteistöllä sijaitsevia rakenteita, kuten perustuksia, 
pilareita ja seinä- ja välipohjarakenteita. Kiinteistöillä on pysyvä ja 
korvaukseton oikeus huoltaa, ylläpitää ja peruskorjata em. 
rakenteita toisten kiinteistöjen rakennusten kautta sekä pysyvä 
velvollisuus pysyttää sanotut rakenteet paikoillaan ja pitää ne 
kunnossa. Toimenpiteet tulee suorittaa siten, ettei em. rakenteita 
ja rakennuksia vahingoiteta tai heikennetä kantavuutta.   
  
Kauppakeskuksen hiekkasiilo ja varavoimakoneen pakoputki 
jäteyhtiön omistamassa rakennuksessa sekä kauppakeskuksen 
IV-kuilut jäteaseman päällä. Kauppakeskuksella on pysyvä oikeus 
pitää hiekkasiilo sopimuksen liitepiirustuksissa osoitetulla paikalla 
sekä pysyvä oikeus kulkea jäteyhtiön tilojen kautta hiekkasiiloille 
sen käytön, huollon, ylläpidon sekä peruskorjauksen 
edellyttämässä laajuudessa. Kauppakeskuksella on velvollisuus 
huolehtia jäteyhtiön tilojen siivoamisesta siltä osin, kun se 
aiheutuu hiekkasiilon täytöstä tai käytöstä. Kauppakeskuksella on 
oikeus sijoittaa ja pitää kauppakeskuksen tiloissa sijaitsevan 
varavoimakoneen pakoputki sopimuksen liitepiirustuksissa 
osoitetulla tavalla sekä huoltaa, ylläpitää ja peruskorjata 
pakoputkea jäteyhtiön tilojen kautta. Kauppakeskuksella on 
pysyvä oikeus sijoittaa IV-kuilut sopimuksen liitepiirustuksissa 
osoitetulle paikalle jäteaseman päälle. IV-kuilujen huolto, ylläpito 
ja peruskorjaus suoritetaan jäteaseman yläpuolelta 
Englantilaisaukion kautta. Kauppakeskuksella on oikeus käyttää 
jäteaseman maanvuokra-aluetta siltä osin, kun em. 
toimenpiteiden suorittaminen ulottuu po. maanvuokra-alueelle.   
  
Jäteaseman hätäpoistumisreitit ja ajoyhteydet. Jäteyhtiöllä tai sen 
määräämällä ja jäteasemalla on pysyvä oikeus korvauksetta 
käyttää sopimuksen liitepiirustuksissa osoitettuja Kalasataman 
keskuksen kiinteistöjen hätäpoistumisreittejä jäteasemalta 
hätäpoistumiseen. Jäteyhtiöllä tai sen määräämällä ja 
jäteasemalla on lisäksi pysyvä oikeus korvauksetta käyttää 
sopimuksen liitepiirustuksien mukaista ajoyhteyttä kulkuun 
jäteasemalle ja Työpajankadulle. Jäteyhtiöllä ei ole myöskään 
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velvollisuutta osallistua edellä mainittujen kulkuyhteyksien käyttö-, 
ylläpito-, huolto-, korjaus-, uudistamis-, peruskorjaus- tai muihin 
vastaaviin kustannuksiin.   
  
Sopimuksen kohdassa, yhteisjärjestelysuunnitelman 
toteuttaminen, on lisäksi todettu seuraavaa:   
  
Yhteisjärjestelysuunnitelman toteuttaminen tapahtuu siten, että 
osapuolet luovuttavat toisilleen puolin ja toisin pysyvän oikeuden 
sijoittaa, pitää, käyttää, ylläpitää, huoltaa, peruskorjata ja 
perusparantaa omistamallaan/hallitsemallaan 
kiinteistöllä/vuokra-alueella tai rakennuksessa olevia tämän 
suunnitelman mukaisia, toista kiinteistöä/vuokra-aluetta ja sillä 
olevia rakennuksia palvelevia perustuksia, rakenteita, johtoja, 
johtimia, kanavia, koneita, kojeita, yhteisiä tiloja ja niihin 
verrattavia rakenteita ja rakennelmia sekä kaikkiin näihin liittyviä 
rakennelmia ja laitteita sekä tehdä pysyväksi tarkoitettuja aukkoja 
kiinteistöjen rajalle ja jättää palomuurit rakentamatta kiinteistöjen 
rajoille sen mukaan kuin uudisrakennusten rakennuslupiin 
liittyvissä lupapiirustuksissa on osoitettu sekä käyttää 
kiinteistörajojen sitä estämättä puolin ja toisin yhteisjärjestelyn 
osapuolten kiinteistöille ja rakennuksiin kuuluvia suunnitelmassa 
esitettyjä kulkureittejä siten, kuin ne on tässä yhteisjärjestelyä 
koskevassa sopimuksessa ja sen yhteisjärjestelysuunnitelman 
liitepiirustuksissa esitetty.   
  
Kiinteistöjen yhteisjärjestelyn perustamisesta on päätöksen 
saatua lainvoiman tehtävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 81 
§:n 1 momentissa tarkoitettu merkintä kiinteistörekisteriin 
asianomaisten kiinteistöjen kohdalle.   
  
Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään kiinteistörekisterin pitäjälle.   
  
Pöytäkirjanotteet hakijoille lähetetään postitse kirjeellä 
asiamiehelle: XXX.  
  
Päätöksen perustelut   
  
Kiinteistöjen yhteisjärjestelystä on sovittu 4.6.2018 päivätyssä 
sopimuksessa, Sopimus yhteisjärjestelystä Kalasataman keskus 
ja jätteen putkikeräys, ja tämän sopimuksen liitteissä. 
Sopimuksen osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kalasataman 
jätteen putkikeräys Oy, Kiinteistö Oy Kauppakeskus REDI, 
Kiinteistö Oy REDI Parkki, Kiinteistöosakeyhtiö Kalasataman 
Hauki, Suomen Osatontti Ky, Lähi Tapiola Tontit I Ky, Suomen 
Asunnot ja Tontit I Ky, Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka, 
Asunto Oy Helsingin REDIn Loisto, Kalasataman Jalusta T1 Ky, 
Kalasataman Jalusta T4 Ky, Kalasataman Jalusta T5 Ky, 
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Kalasataman Jalusta T6 Ky, Kalasataman Jalusta T7 Ky ja 
Kalasataman Jalusta T8 Ky.   
  
Asunto Oy Helsingin REDIn Majakka on hyväksynyt Sopimuksen 
yhteisjärjestelystä Kalasataman keskus ja jätteen putkikeräys 
30.5.2018 tehdyllä Asunto Oy Helsingin REDIn Majakan 
yhtiökokouksen päätöksellä ja samalla päättänyt valtuuttaa Timo 
Niemisen allekirjoittamaan sopimuksen. Asunto Oy Helsingin 
REDIn Loisto on hyväksynyt Sopimuksen yhteisjärjestelystä 
Kalasataman keskus ja jätteen putkikeräys 30.5.2018 tehdyllä 
Asunto Oy Helsingin REDIn Loiston yhtiökokouksen päätöksellä 
ja samalla päättänyt valtuuttaa Timo Niemisen allekirjoittamaan 
sopimuksen.   
  
Sopimuksen kiinteistöjen alueella on voimassa neljä 
asemakaavaa, numerot 12070, 12222, 12289 ja 12438. 
Asemakaavojen toteuttaminen vaatii usean kiinteistön yhteisiä 
järjestelyjä. Sopimukseen sisältyy yhteisjärjestelysuunnitelma, 
jossa määrätään alueen tai tilan käytöstä, sen kuntoon 
saattamisesta ja ylläpidosta sekä järjestelystä aiheutuvien 
kustannusten jakoperusteista ja suorittamisesta. Nyt perustettava 
kiinteistöjen yhteisjärjestely edesauttaa pysyvästi sopimuksen 
kiinteistöjen käyttöä eikä siitä aiheudu millekään sopimuksen 
kiinteistölle kohtuutonta rasitusta. 

 
Päättäjä Rakennetun ympäristön valvontayksikön viranhaltija 
  
________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Asemakaava 4 kpl  
 Hallituksen kokouspöytäkirja 6 kpl  
 Kantakartta  
 Kaupparekisteriote 21 kpl  
 Kiinteistörekisteriote 16 kpl  
 Lainhuutotodistus 16 kpl  
 Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit päätös  
 Rakennuslupapäätös 5 kpl  
 Rasitustodistus 16 kpl  
 Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja  
 Vastuunalaisen yhtiömiehen päätös 6 kpl  
 Vuokraoikeustodistus 8 kpl  
 Yhteisjärjestelysopimus ja sen liitteet  
 Yhtiökokouksen pöytäkirja 2 kpl  
   
________________________________________________________________________________ 

 

 Muutoksenhakuosoitus  
Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
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Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja 
lupajaostolle.  Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.      
                                                                      
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 187 
§).                     
                                                                      
Päätöksen tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, 
jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen 
toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.               
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on 
ilmoitettava          
                                                                      
- päätös, johon haetaan oikaisua              
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia 
siihen   
  vaaditaan tehtäväksi                                      
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan        
- oikaisunhakijan nimi ja kotikunta           
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  oikaisunhakijalle voidaan toimittaa                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen 
omakätisesti allekirjoitettava.  Jos oikaisunhakijan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja 
oikaisuvaatimuksen mukaan, sekä ne asiakirjat, joihin 
oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole toimitettu jo aikaisemmin rakennusvalvontaan.     
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                                                    
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 
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sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.            
  
 

 


