
KEHITTYVÄ KERROSTALO –HANKKEEN TONTINVARAUSTEN LISÄEHDOT
(VARTIOKYLÄ, MYLLYPURO, TONTTI 45142/14)

1 Tontille on toteutettava Kehittyvä Kerrostalo –hanke va-
rauspäätöksen ehtojen sekä kaupungin mahdollisesti erik-
seen antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan
päättymään, mikäli varauksensaaja laiminlyö varausehto-
jen noudattamisen eikä kehotuksesta huolimatta korjaa
laiminlyöntiään.

2 Varauksensaaja on velvollinen hankkeen suunnittelussa ja
toteutuksessa tutkimaan ja kehittämään varauksensaajien
6.4.2010 päivätystä Kehittyvä kerrostalo tontinvarausha-
kemuksesta ilmeneviä kehittämisteemoja.

3 Varauksensaajan hanke on suunniteltava ja toteutettava
tiiviissä yhteistyössä kaupungin po. hanketta varten ni-
meämän aluetyöryhmän kanssa. Varauksensaaja on vel-
vollinen nimeämään hankkeelle organisaatiostaan yhteys-
henkilön, joka osallistuu kaupungin määräämin väliajoin
järjestettäviin aluetyöryhmän kokouksiin.

4 Varauksensaaja on velvollinen hyvissä ajoin ennen raken-
nusluvan hakemista esittämään hanketta koskevat luon-
nossuunnitelmat aluetyöryhmän arvioitaviksi. Työryhmän
mahdollisesti esittämät jatkosuunnitteluohjeet on otettava
huomioon rakennuslupasuunnitelmia laadittaessa ja kehi-
tettäessä.

Lopulliset rakennuslupasuunnitelmat on esitettävä aluetyö-
ryhmän hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

5 Hanke on toteutettava aluetyöryhmän hyväksymiä raken-
nuslupasuunnitelmia noudattaen. Mahdollisista muutoksis-
ta on neuvoteltava ja sovittava työryhmän kanssa. Tämä ei
kuitenkaan koske muutoksia, joita on pidettävä vähäisinä.

6 Varauksensaaja on velvollinen 6 kuukauden kuluessa
hankkeen valmistumisesta toimittamaan talous- ja suunnit-
telukeskukselle toteutusraportin, jossa selvitetään hank-
keen perustietojen lisäksi seuraavat asiakokonaisuudet:

 Kuvaus keskeisistä kehittämistavoitteista.

 Valitut toteuttamistavat.

 Kehittämisteemojen todentamiseksi esitetyt seu-
ranta menetelmät.



 Hankkeen tulokset, poikkeamat suunnitteluvai-
heen ja toteutusvaiheen välillä ja mahdolliset jat-
kokehitysideat.

7 Varauksensaaja saa korvauksetta oikeuden ilman kaupun-
gin erillistä suostumusta käyttää kaupungin omistamaa
Kehittyvä Kerrostalo –markkinointitunnusta kohteensa ta-
vanomaisena pidettävässä markkinoinnissa.

Varauksensaaja on velvollinen ilmoittamaan Kehittyvä ker-
rostalo –hankkeestaan kohteen työmaataulussa talous- ja
suunnittelukeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

8 TA-Asumisoikeus Oy sitoutuu Helsingin kaupungin 45.
kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45142 tontin 14
varauksensaajana noudattamaan edellä esitettyjä sekä
kaupunginhallituksen varauspäätöksestä muutoin ilmene-
viä kyseisiä tontteja koskevia varausehtoja.

Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on alle-
kirjoittanut edellä mainitun sitoumuksen ja toimittaneet sen
kiinteistöviraston tonttiosastolle.
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