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KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT
PUUT
1. Yleistä

Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien
massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja sekä
esitetään tarvittavat yhteyshenkilöt. Lisäksi on täsmennetty
pilaantuneisiin maihin liittyviä käytäntöjä. Edelleen ohjeessa
annetaan tontin varaajalle (hankkeen toteuttajalle) tietoa tontilla ja
yleisillä alueilla mahdollisesti oleviin kunnallisteknisiin johtoihin
ym. liittyen.
Ohjetta voi käyttää esimerkiksi liitteenä maanrakennuksen
urakka-asiakirjoissa ja tarjouspyynnöissä.
Tontinvarauspäätös ei oikeuta hankkeen toteuttajaa suorittamaan
tontilla maanrakennus- tai muita rakentamistoimenpiteitä. Näistä
tulee sopia kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä. Katu- ja muilla yleisillä alueilla
suoritettaville maankaivu- ja ym. toimenpiteille tulee hankkia lupa
etukäteen rakennusvirastolta ( http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat ).

2. Pilaantumaton maa- ja kiviaines
Vuokra-alueen rakentamisesta muodostuvat maa- ja kiviainekset
ovat ensisijaisesti kaupungin omaisuutta ja ne tulee kuljettaa
korvauksetta rakennusviraston tai Staran (Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu) osoittamaan paikkaan. Hankkeen toteuttaja
vastaa toimittamistaan maa-ainestiedoista ja niiden
oikeellisuudesta. Mikäli maa- tai kiviaineksille ei ole osoittaa
vastaanottopaikkaa tai niiden laatu poikkeaa ilmoitetusta ovat ne
hankkeen toteuttajan vastuulla ja omaisuutta.
Vuokra-alueen rakentamisesta vastaa hankkeen toteuttaja.
Hankkeen toteuttajan tulee toimittaa rakennuslupahakemuksen
yhteydessä laadittava selvitys kaivu-, rakennus- ja purkujätteen
käsittelystä sähköpostitse Mikko Suomiselle
(mikko.suominen@hel.fi) ja Kalle Kulmalalle
(kalle.kulmala@hel.fi) ennen kaivutöiden aloittamista.
Edellä mainittujen asioiden osalta tulee olla yhteydessä
rakennusvirastoon tai Staraan:
‐

Postiosoite / Postadress
PL 2214 / PB 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

Rakennusvirasto, kaupungin massakoordinaattori Mikko
Suominen, puh. 09 310 39232 tai 050 380 1002.
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‐

Stara, Ympäristöinsinööri Kalle Kulmala, puh. 09 310 38534
tai 0500 656782.

3. Pilaantunut maa-aines
Kaupunki teettää harkintansa mukaan luovutettavien tonttien
maaperän pilaantuneisuusselvitykset ennen alueen vuokraamista.
Jos alue on pilaantunut, tontin kunnostamisesta sovitaan
tapauskohtaisesti vuokraehdoissa. Kunnostaminen tehdään
yleensä rakentamisen yhteydessä. Maanrakennustyön
aloittamisajankohta tulee ilmoittaa tonttiosastolle vähintään kahta
viikkoa ennen töiden aloittamista.
Mikäli varauksensaaja tai vuokralainen epäilee puhtaaksi oletetun
tontin maaperän olevan pilaantunut, tämän tulee ottaa ennen
töihin ryhtymistä yhteyttä tonttiosaston asiantuntijoihin.
Kaupunki maksaa maaperän pilaantumisesta aiheutuvat
tavanomaiseen rakentamiseen nähden ylimääräiset
kustannukset. Pois kaivettava maa luokitellaan pilaantuneeksi,
kun maassa olevien haitta-aineiden pitoisuudet ylittävät
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat
ohjearvot. Kustannukset korvataan ainoastaan siinä tapauksessa,
että kaikista puhdistamiseen liittyvistä toimenpiteistä on sovittu
tonttiosaston kanssa ennen niiden toteuttamista. Ylimääräisinä
kuluina ei pidetä maaperän puhdistamisesta aiheutuvaa töiden
hidastumista.
Maaperään liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä
kiinteistöviraston tonttiosastoon:

Postiosoite / Postadress
PL 2214 / PB 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

‐

ympäristöinsinööri Johanna Hytönen, puh. 09 310 36414 tai
050 587 2930

‐

ympäristösuunnittelija Kati Valkama, puh. 09 310 36573 tai
040 671 7382

‐

johtava ympäristöasiantuntija Satu Järvinen, puh. 09 310
39225 tai 050 380 1015.
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4. Jätettä sisältävät maa-ainekset ja maanalaiset vanhat rakenteet
Vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan poistamaan
uudisrakentamisen edellyttämässä laajuudessa vuokra-alueella
tai sen maaperässä mahdollisesti olevat rakennus- tai muut
jätteet ja vanhat rakenteet, kuten johdot, putket, pylväät,
asfaltoinnin, perustukset tai muut vastaavat.
Mikäli niiden poistamisesta arvioidaan aiheutuvan
rakentamishankkeen kokonaisuus huomioon ottaen erityisen
merkittäviä kustannuksia, kustannusten jakamisesta
vuokranantajan ja vuokralaisen välillä voidaan neuvotella
kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa edellyttäen, että tämä
tapahtuu ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Muuten
vuokralainen vastaa kaikista mainituista kustannuksista.
Vuokranantaja ei vastaa viivästyksestä johtuvista vahingoista,
joita vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua rakenteiden,
jätteiden tai muiden vastaavien poistamisesta.
Jos vuokra-alueelta löytyy merkittäviä määriä jätteitä, tulee
vuokralaisen olla yhteydessä kiinteistöviraston tonttiosastoon:

5. Kaadettavat puut

‐

vuokrauksen valmistelija

‐

kohdassa 3. mainitut henkilöt

Vuokralainen on velvollinen lunastamaan rakennustyön
yhteydessä kaadettavat puut tai toimittamaan ne Staran
osoittamaan paikkaan. Kaadettavien puiden lunastuksesta tai
kuljetuksesta sovitaan Staran suorittamassa
puustokatselmuksessa.
Rakennettavilta tonteilta kaadettavista puista tulee olla hyvissä
ajoin yhteydessä Staraan:
‐

etumies Tero Nenonen, puh. 09 310 78811 tai 0500 445579

Puiden kaadosta rakennetuilta tonteilta tulee olla yhteydessä
rakennusvalvontavirastoon, puh. 09 310 2611 (ohjeita
http://www.rakvv.hel.fi).
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PL 2214 / PB 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi
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6. Tontilla ja yleisillä alueilla olevat kunnallistekniset johdot, laitteet ja rakenteet
Hankkeen toteuttajan tulee hankesuunnittelun alkuvaiheessa
selvittää kiinteistöviraston kaupunkimittausosastolta, sijaitseeko
tontilla mahdollisesti käytössä olevia kunnallisteknisiä johtoja,
laitteita tai muita rakenteita. Hankkeen toteuttajan tulee samalla
selvittää tontin läheisyydessä katu- tai muilla yleisillä alueilla
olevien kunnallisteknisten johtojen, latteiden ja muiden
rakenteiden sijainti.
Mikäli tontilla on kunnallisteknisiä johtoja ym., hankkeen
toteuttajan tulee olla viipymättä yhteydessä kiinteistöviraston
tonttiosastoon johtosiirtotarpeen selvittämiseksi ja mahdollisesti
vaadittavista johtosiirroista sopimiseksi.
Mikäli hankkeen toteuttaminen voi vaikuttaa myös katu- tai muilla
yleisillä alueilla oleviin kunnallisteknisiin johtoihin ym., hankkeen
toteuttajan tulee selvittää kaupunkimittausosastolta näiden
johtojen ym. omistajat sekä sopia omistajien kanssa kaikista
mahdollisesti vaadittavista luvista, väliaikaisjärjestelyistä tai
muista toimenpiteistä hyvissä ajoin ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.
Hankkeen toteuttajan tulee suunnitella ja toteuttaa tonttinsa siten,
etteivät tontille jäävät tai tontin läheisyydessä katu- tai muilla
yleisillä alueilla olevat kunnallistekniset johdot ym. rakentamisen
johdosta vahingoitu. Hankkeen toteuttajan velvollisuuksiin kuuluu
sisällyttää tarvittavat maininnat tontin rakentamista koskeviin
urakka-asiakirjoihin sekä antaa rakennustoimenpiteitä
suorittavalle riittävät tiedot ja ohjeet vahinkojen välttämiseksi.
Johtotietojen selvittämiseksi ota yhteyttä kiinteistöviraston
kaupunkimittausosaston johtotietopalveluun:
‐
‐
‐

johtotietopalvelun hoitaja Minna Lindman, puh. 09 310 31988
johtotietopalvelun hoitaja Ari Pollari, puh. 09 310 31989
johtotietopalvelun hoitaja Markus Pölkki, puh. 09 310 31900

Kiinteistöviraston tonttiosastolla asiaa hoitaa:

Postiosoite / Postadress
PL 2214 / PB 2214
00099 HELSINGIN KAUPUNKI /
00099 HELSINGFORS STAD
tontti@hel.fi

‐

toimistopäällikkö Katarina Kurenlahti, puh. 09 310 36415

‐

tekninen asiantuntija Merja Mäkipää, puh. 09 310 3453
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Helsingin kaupunki ei vastaa mistään hankkeen toteuttajalle eikä
kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä
kustannuksista, mikäli tonttia ei ole pystytty saattamaan
rakentamiskelpoiseksi hankkeen toteuttajan edellyttämässä
aikataulussa.
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