KALASATAMAN SÖRNÄISTENNIEMEN ALUEELLA NOUDATETTAVAT
LISÄEHDOT
1. YLEISET EHDOT
1.1.

Määritelmät:
Jäljempänä varauksensaajalla tarkoitetaan soveltuvin osin
myös hankkeen toteuttamista varten perustettavaa yhtiötä/yhtiöitä lukuun ottamatta 2.1. kohtaa, jossa on eritelty
toisistaan varauksensaaja ja varauksensaajan perustama
yhtiö.
Jäljempänä varauksen kohteella tarkoitetaan varauksensaajalle varattua tonttia tai siitä muodostettavaa tonttia.
Jäljempänä Kalasatamalla ja Kalasataman alueella tarkoitetaan Sörnäistenniemen asemakaava- ja asemakaavan
muutosehdotuksen nro 11780 mukaista aluetta.

1.2.

Varauksensaajan toteutusvelvollisuudesta yleisesti:
Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan varauksen kohteen kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja varauksen kohteen luovutusasiakirjojen ehtoja noudattaen täysin valmiiksi.
Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava asemakaavan määräyksiä, hyvää rakentamis- ja rakennuttamistapaa sekä rakentamista koskevia viranomaismääräyksiä
ja ohjeita sekä lupaehtoja.
Varauksen kohde on suunniteltava ja toteutettava siten, että rakentamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa
muiden tonttien ja yleisten alueiden rakentamiselle ja käytölle.

1.3.

Kehittyvä Kerrostalo –hankkeet:
Mikäli varauksen kohteeseen toteutetaan Kehittyvä Kerrostalo –hanke, varauksensaaja on velvollinen hankkeensa
suunnittelussa ja toteutuksessa noudattamaan sitä, mitä
kaupunki tällaisten hankkeiden osalta erikseen määrää.

1.4.

Hankkeen eteneminen ja koordinointi:
Varauksensaaja on velvollinen kuuden (6) kuukauden kuluessa näiden lisäehtojen allekirjoittamisesta ilmoittamaan
kiinteistöviraston tonttiosastolle ja Kalasataman alueraken-

tamisprojektille (talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle) varauksen kohteen suunnitellun rakentamisaikataulun ja alustavan hankesuunnitelman.
Varauksensaaja on edelleen velvollinen viipymättä ilmoittamaan edellä mainituille tahoille mahdollisista merkittävistä hankesuunnitelman tai rakentamisaikataulun muutoksista.
Varauksen kohteen rakentamiselle on haettava rakennuslupaa varausajan kuluessa. Rakentaminen on aloitettava
ilman aiheetonta viivytystä, kun rakennuslupa on saatu,
kuitenkin viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa luvan saamisesta.
Kaupunki voi perustellusta syystä jatkaa varausaikaa sekä
myöntää edellä mainittuihin määräaikoihin pidennystä.
Kaupunki ilmoittaa, että perusteltuna syynä pidetään vain
varauksensaajasta riippumatonta syytä, kuten esimerkiksi
asemakaavasta tai rakennusluvasta tehtyä valitusta, hankkeen toteuttamisen edellyttämää asemakaavan muutosta
tai kunnallistekniikan taikka esirakentamisen viivästymistä.
Varauksen kohteen suunnittelua ja toteuttamista seurataan
ja koordinoidaan Helsingin kaupungin talous ja –suunnittelukeskuksen määräämin väliajoin järjestettävissä projektikokouksissa. Varauksensaaja nimeää organisaatiostaan
yhdyshenkilön, joka osallistuu po. kokouksiin.
2. ERITYISEHDOT
2.1.

Alueellinen palveluyhtiö
Mikäli Kalasatamaan päätetään perustaa kaupungin toimesta alueellinen palveluyhtiö, varauksensaaja tai varauksensaajan perustama yhtiö on velvollinen liittymään osakkaaksi mainittuun yhtiöön kaupungin määräämin ehdoin.
Varauksensaaja tai varauksensaajan perustama yhtiö
sitoutuu tarvittaessa toimimaan edellä mainitun yhtiön perustajaosakkaana.
Alueellinen palveluyhtiö perustetaan tällöin asemakaavaan
merkittyjen korttelikohtaisten yhteispihatonttien ja asemakaavassa määriteltyjen yhteiskerhotilojen sekä kaupungin
niin vaatiessa alueellisen tietoliikenneverkon ja Kalasatamanpuistoon suunnitellun maanalaisen pysäköintilaitoksen
tai muiden mahdollisten toimintojen tai alueiden toteuttamista, rahoittamista, käyttöä ja ylläpitoa varten.

Varauksensaaja tai varauksensaajan perustama yhtiö on
velvollinen tekemään tonttikohtaisesti palveluyhtiön kanssa
liittymissopimuksen edellisessä kappaleessa mainittujen
asioiden toteuttamisesta ja käytöstä sekä maksamaan niitä
vastaavan liittymismaksun kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin päätä.
Varauksensaaja on velvollinen pysymään palveluyhtiön
osakkaana ja osallistumaan sen hallintoon Sörnäistenniemen alueen valmistumisen asti tai siihen asti, kunnes palveluyhtiö luovutetaan liittymissopimuksen mukaan alueen
tontteja hallitsevien tai omistavien yhtiöiden hallintaan.
2.2.

Jätteiden putkikeräysjärjestelmä:
Mikäli Kalasatamaan toteutetaan alueellinen jätteiden putkikeräysjärjestelmä, varauksensaaja on velvollinen liittämään varauksen kohteen mainittuun putkikeräysjärjestelmään.
Kaupunki perustaa tällöin järjestelmän toteuttamista, rahoittamista, käyttöä ja ylläpitoa varten yhtiön ja määrää liittymisen ehdot. Yhtiö tekee varauksensaajan kanssa varauksen kohteen osalta liittymissopimuksen ja perii liittymismaksun kaupungin vahvistamien periaatteiden mukaisesti.
Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, ellei kaupunki toisin päätä.
Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin vaatiessa
suorittamaan liittymismaksun tai osan siitä ennen varauksen kohteen pitkäaikaista vuokraamista tai myymistä, mikäli jätteiden putkikeräysjärjestelmän rahoittaminen sitä
painavista syistä edellyttää. Tällöin asian yksityiskohdista
sovitaan tarkemmin erikseen.
Yhtiö toteuttaa jäteaseman ja järjestelmän edellyttämän
runkoverkon katualueelle tai muulle yleiselle alueelle sekä
hankkii järjestelmän keskusyksiköt ja muut vastaavat. Varauksensaajat vastaavat kaikista toteutuskustannuksista
tonteillaan sekä katu- tai muulla yleisellä alueella siltä osin,
kuin se on tarpeen liittymiseksi järjestelmän runkoputkeen.
Mikäli järjestelmä ei ole valmistunut rakennusten käyttöönottoon mennessä, jätehuolto hoidetaan väliaikaisesti perinteisin jätehuollon menetelmin. Kaupunki ei vastaa tästä
mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

2.3.

Rakentamisen logistinen ohjaus:
Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan laatimaan
varauksen kohdetta koskevan rakentamisen logistiikkasuunnitelman kaupungin hyväksymän Kalasataman alueellisen logistiikkasuunnitelman ja kaupungin antamien ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin
kaupungin hyväksyttäväksi ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.
Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan edellä mainittuja logistiikkasuunnitelmia. Varauksensaaja on edelleen
velvollinen noudattamaan kaupungin tai tämän edustajan
(logistiikkaoperaattori) po. suunnitelmien perusteella antamia ohjeita ja määräyksiä.
Varauksensaaja sitoutuu tarvittavissa määrin sisällyttämään edellä mainittujen suunnitelmien ja niiden perusteella
annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista koskevat
ehdot myös varauksen kohteen toteuttamista koskeviin
urakkasopimuksiin.
Mikäli varauksensaaja tai tämän lukuun toimiva kolmas ei
noudata edellä mainittuja logistiikkasuunnitelmia tai sitä,
mitä niiden perusteella on määrätty eikä varauksensaaja
viipymättä siihen kehotuksen saatuaan korjaa laiminlyöntiään, kaupungilla tai tämän edustajalla on oikeus tehdä tai
teettää laiminlyönnin korjaamiseksi vaadittavat toimenpiteet parhaaksi katsomallaan tavalla sekä periä tästä aiheutuvat kustannukset täysimääräisenä varauksensaajalta.

2.4.

Autopaikkojen järjestäminen:
Varauksen kohteiden (AK- ja AKS -tonttien) varauksensaajat ovat velvolliset kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan asuntotonttien talonrakentamisen yhteydessä
asemakaavan edellyttämät niiden pysäköintiä palvelevat
maanalaiset pysäköintilaitokset rakenteineen ja laitteineen
yhteispiha (AH)- ja/tai AK-/AKS-tonteille tai ma-lpa –merkinnällä varustetuille alueille. Kortteleiden nro 10581 ja
10584 autopaikkoja voidaan osoittaa myös katualueelle.
Korttelialueilla nro 10582, 10585, 10587, 10589 ja 10590
edellä mainittuun velvollisuuteen kuuluu samanaikaisesti
toteuttaa myös A-1-tonttien pysäköintiä palveleva maanalaisen pysäköintilaitoksen osa siten, että laitos suunnitellaan ja rakennetaan yhtenä kokonaisuutena samalle tasolle A-1-tonttien kiinteistörajojen ulko- ja sisäpuolella ja että
A-1-tonttien autopaikat laitoksessa sijaitsevat niiden omilla
tonteilla ja että ajo- kulkuyhteys järjestetään mainituille tonteille pysäköintilaitoksen kautta. Mainittuun velvollisuuteen
kuuluu myös samalla rakentaa kaupunkipientalotonttien

pohjakerrokset sekä erikseen sovittaessa myös talojen
rungot sovittuun valmiuteen asti.
Edellä mainitun lisäksi korttelialueella nro 10587 varauksensaajat ovat velvolliset kaupungin niin vaatiessa suunnittelemaan ja rakentamaan pysäköintilaitoksen yhteistyössä
tontin 10587/2 (P) varauksensaajan kanssa.
Asuntotonttien varauksensaajat omistavat mainitut pysäköintilaitokset rakenteineen ja laitteineen sekä vastaavat
niiden käytöstä, huollosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta
sekä kustannuksista.
Mikäli useampi varauksen kohde sijoittaa autopaikkoja
maanalaiseen pysäköintilaitokseen, tonttien varauksensaajat ovat velvolliset keskenään erikseen sopimaan laitosten
suunnittelusta ja rakentamisesta, omistamisesta, käytöstä,
huollosta, kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä kustannusten jakamisesta tonttien autopaikkamäärien tai muun erikseen sovittavan perusteen mukaisessa suhteessa.
Mikäli korttelialueilla nro 10582, 10585, 10587, 10589 ja
10590 AK -tonttien varauksensaajat eivät pääse sopimukseen A-1-tonteilla sijaitsevien pysäköintilaitoksen osien ja
muiden rakentamisvelvoitteiden toteuttamisesta, kaupungilla on oikeus korttelikohtaisesti määrätä niiden toteuttajat
ja määritellä toteuttamisehdot tontinluovutusehtojen yhteydessä.
Kaupunki luovuttaa varauksen kohteiden varauksensaajille
yhteispihatonteista maanalaiset määräalat pysäköintilaitosta varten erillisillä pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla, joissa
sovitaan tarkemmin laitosten toteuttamiseen ja käyttöön liittyvistä ehdoista.
Hallintarajana maanalaisten pysäköintilaitosten ja yhteispihatonttien välillä on pysäköintilaitoksen sisäänkäynti- ynnä
muita mahdollisia maanpäällisiä rakenteita lukuun ottamatta laitoksen kannen vesieristyksen suojabetonin yläpinta,
ellei muuta sovita.
Pysäköintilaitosten toteuttaminen on tehtävä yhteistyössä
talous- ja suunnittelukeskuksen, kiinteistöviraston ja alueellisen palveluyhtiön kanssa.
Kaikki pysäköintilaitosten ajo- ja kulkuyhteyksien järjestämistä koskevat rasite- ja rasiteluonteiset oikeudet luovutetaan puolin ja toisin korvauksetta.
Kaupunki ei vastaa autopaikkojen eikä mahdollisesti vaadittavien väliaikaisten autopaikkojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista. Kaupunki ei myöskään vastaa va-

rausten kohteiden toteuttamisen mahdollisesta viivästymisestä aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.
Kaupunki vuokraa tarvittaessa varauksensaajalle alueen
väliaikaisten autopaikkojen järjestämiseksi tavanomaisin
ehdoin.
2.5.

Kalasataman alueen muita erityisehtoja

2.5.1.

Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupungin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varauksen kohteeseen rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjestelyjä koskevat suunnitelmat.

2.5.2.

Varauksensaajan on hyväksytettävä varauksen kohteen
pintakuivatussuunnitelma korkeustasoineen rakennusvirastossa.

2.5.3.

Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan varauksen
kohteen osalta Kalasataman alueelle mahdollisesti laadittavaa maanrakennusohjetta.
Rannan puolella olevien varauksen kohteiden varauksensaajat ovat velvolliset hyväksyttämään tonttien perustamissuunnitelmat etukäteen rakennusvirastossa.

2.5.4.

Varauksensaaja on velvollinen maksamaan asemakaavassa varauksen kohteelle merkityn rakennusoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskukselle
ympäristötaiteelliseen yhteistyöhön 10 €/k-m2 (rakennuskustannusindeksi 1/2009).

2.5.5.

Varauksensaaja sitoutuu korvauksetta siihen, että varauksen kohteen kautta voidaan johtaa vesi- ja viemäriputket
Helsingin veden kanssa sovittujen suunnitelmien mukaisesti.

2.5.6.

Varauksensaajan tulee laatia pienoismalli varauksen kohteesta ja sille tulevista rakennuksista mittakaavaan 1:400 L
2 piirustusten pohjalta kaupunkisuunnitteluviraston rajauspiirustusten ja ohjeiden mukaisesti.

2.5.7.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen asemakaavamääräysten
edellyttämien yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien jakokaappien syvennykset kaikkine rakenteineen Helen Sähköverkko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti sekä korvauksetta sallimaan po. jakokaappien rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen varauksen
kohteessa.

2.5.8.

Varauksensaaja on lisäksi velvollinen kaupungin niin vaatiessa kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen katuvalaistuksen ja raitiovaunujen sähkönjohtimien
riippurakenteiden edellyttämät upotetut johtovaraukset ja
tartunnat katu- ja julkisivuilla Helen Sähköverkko Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti sekä korvauksetta sallimaan
niiden kiinnittämisen, rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huoltamisen ja uudistamisen varauksen kohteessa.

2.5.9.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan toteuttamaan varauksen kohteeseen katunimikylttien yhteyteen
alueen kadunnimistöä kuvaavan laivan tai aluksen kuvan
sekä pitämään sen kunnossa ja puhtaana.
Varauksensaaja on myös velvollinen korvauksetta sallimaan varauksen kohteessa katunimikylttien kiinnittämisen,
rakentamisen, pitämisen, käyttämisen, huollon ja uudistamisen.

2.5.10.

Kalasataman alueen kehittämistä ja rakentamista on tarkoitus edistää kaupungin sekä alueella kulloinkin toimivien
varauksensaajien yhteistyönä toteutettavalla yhteismarkkinoinnilla. Varauksensaaja on velvollinen kaupungin niin
vaatiessa osallistumaan alueelliseen yhteismarkkinointiin.
Kaupunki päättää yhteismarkkinoinnin muodoista yhteistyössä varauksensaajien kanssa.

2.5.11.

Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan kaupungin niin vaatiessa rakentamaan teknisestä tilasta kaupunkikaasun liittymän, nousut ja jakeluverkoston jokaiseen
keittiöön asti lukuun ottamatta erityisasumisen kohteita.

2.6.

Varauksen siirtäminen ja voimassa olo:
Varausta ei voida siirtää kolmannelle ilman kaupungin
suostumusta.
Varaus on voimassa varausajan edellyttäen, että varauksensaaja ei luovu varauksesta ja että varauksensaaja noudattaa kaupunginhallituksen varauspäätöksen sekä sen liitteiden ehtoja. Muussa tapauksessa kaupungilla on oikeus
seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan heti
raukeamaan ja varata varauksen kohde kolmannelle.
Kaupunki päättää mahdollisesta varausajan jatkamisesta
harkintansa mukaan ottaen huomioon muun ohella sen,
mitä tältä osin on edellä kohdassa 1.4. todettu. Kaupunki ei
vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se
päättää olla jatkamatta varausta.

2.7.

Muut ehdot:
Varauksensaajat ovat velvollisia kustannuksellaan huolehtimaan varausten kohteiden toteuttamisen ja käytön edellyttämiä rasitteita ja yhteisjärjestelyjä koskevien sopimusten laadinnasta sekä niiden perustamisesta.
Varauksen kohteen luovutuksessa noudatetaan kaupungin
tavanomaisia luovutusehtoja sekä kaupungin asianomaisen viranomaisen mahdollisesti päättämä lisäehtoja.
Kaupunki vastaa varauksen kohteen mahdollisesti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta kaupungin maanluovutuksissa tavanomaisesti noudatetuin ehdoin.
Kaupunki sisällyttää varauspäätöksen mukaiset ehdot harkintansa mukaan varauksen kohteen luovutussopimuksiin.
Varauksensaajalla ei ole varauspäätöksen perusteella oikeutta aloittaa rakennus- eikä maanrakennustöitä varauksen kohteessa.
Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä varausten kohteiden rakentamista koskevien velvoitteiden täyttäminen edellyttää, että kaupunki päättää aikanaan varauksen kohteen
luovuttamisesta varauksensaajalle ja että varauksensaaja
allekirjoittaa lopulliset luovutusasiakirjat.

2.8.

Sitoumus:
”NIMI” sitoutuu Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan
(Sörnäinen) Sörnäistenniemen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11780 mukaisen korttelin
nro xxxxx suunnitellun tontin x varauksensaajana noudattamaan edellä esitettyjä sekä kaupunginhallituksen varauspäätöksestä muutoin ilmeneviä kyseistä tonttia koskevia varausehtoja.

Helsingissä ……………………..kuun ……….päivänä 2009

Varauksensaajan allekirjoitus
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