12.9.2018

Liite 1
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta koskien mahdollisuudet edistää maalämmön
käyttöä Postipuistossa esimerkiksi tontinluovutusehdoissa tai muilla kaupungin
käytössä olevilla keinoilla
Lämpö- ja porakaivot ym. -ehto
Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokra-alueelle sijoitettavien
porareikien, kuten lämpökaivojen ja/tai porakaivojen, keruuputkistojen ja/tai niitä
koskevien rakenteiden, laitteiden tai vastaavien toteuttamisessa kulloinkin
voimassa olevaa lainsäädäntöä, Helsingin kaupungin (rakennusvalvontapalvelun
ja kaupunkimittauspalvelun) ohjeistusta ja vuokrasopimuksessa olevia ehtoja.
Vuokralainen on tietoinen, että lämpökaivojen ja/tai porakaivojen tai muiden
vastaavien järjestelmien sijoittaminen vuokra-alueelle edellyttää viranomaislupien
lisäksi maanomistajan (maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun) erillistä
suostumusta.
Tämän vuoksi vuokralainen on velvollinen etukäteen ennen edellä mainittuihin
toimenpiteisiin
ryhtymistä
huolella
selvittämään
kaupungilta
(kaupunkimittauspalvelulta) vuokra-alueen osan, johon porareiät ja muut vastaavat
maanalaiset rakenteet voidaan sijoittaa. Selvitys tarvitaan myös toimenpide- tai
muun vastaavan luvan hakemiseen.
Vuokralainen on tietoinen ja hyväksyy sen, että vuokra-alueen alapuolella
sijaitsevat tunnelit, tilat, tilavaraukset, kallioresurssi- tai pohja-vesialueet tai
vastaavat saattavat estää mainittujen kaivojen tai muiden vastaavien maanalaisten
rakenteiden sijoittamisen vuokra-alueelle.
Edellä mainitut kaivot tai muut vastaavat maanalaiset rakenteet on sijoitettava
vuokra-alueella ja sen alapuolella ainoastaan kaupungin niille osoittamalle
alueelle. Muussa tapauksessa vuokralainen vastaa ehdon rikkomisesta
aiheutuvista kaikista mahdollisista vahingoista ja muista seuraamuksista.
Vuokranantajalla ja/tai sen määräämillä on oikeus korvauksetta toteuttaa vuokraalueelle ja sen ympäristöön maanalaisia hankkeita sekä käyttää, ylläpitää ja
kehittää niitä edellä mainittujen vuokralaisen porareikien, keruuputkistojen tai niitä
koskevien rakenteiden, laitteiden tai vastaavien sitä estämättä. Vuokranantaja ei
salli myöskään minkäänlaisen pysyvän käyttöoikeuden tai rasitteen perustamista
mainittuja porareikiä, keruuputkistoja tai vastaavia varten.
Vuokralainen on tietoinen ja hyväksyy sen, että rakentaminen kaupungin
omistamalla alueella voi edellyttää siihen myöhemmin muutoksia. Tämän vuoksi
vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle mistään edellä mainitun maanalaisen
rakentamisen, käytön, ylläpidon tai kehittämisen porarei´ille, keruuputkistoille, eikä
niitä koskeville rakenteille, laitteille tai vastaaville aiheuttamista vahingoista, kuten

niiden rikkoutumisesta, käytölle aiheutuvista häiriöistä tai haitoista tai käytön
estymisestä tai lakkaamisesta kokonaan.
Lisäksi
vuokralainen
on
vuokranantajan
vaatimuksesta
velvollinen
kustannuksellaan
täyttämään
toteuttamansa
porareiät
tai
vastaavat
vuokrasuhteen aikana tai sen päättyessä kaupungin antaman ohjeistuksen
mukaisesti.
Samoin
vuokralainen
on
vuokranantajan
vaatimuksesta
velvollinen
kustannuksellaan
suorittamaan
porauksen
jälkeen
porareiän
sivusuuntamittauksen, jolla selvitetään reiän pohjan maanalainen sijainti. Mikäli
reikä tällöin sijoittuu vuokra-alueen ulkopuolelle, vuokralainen on vuokranantajan
vaatimuksesta velvollinen kustannuksellaan välittömästi tai vuokranantajan
määräämänä muuna ajankohtana täyttämään reiän.
Energiatehokkuusehto
Vuokra-alueelle toteutettavien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa tulee
kiinnittää erityistä huomiota energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin.
Rakennuksen tulee täyttää vähintään B2018 energiatehokkuusluokalle asetetut
vaatimukset siten, että E-luku alittaa tason 90 kWhE/(m²vuosi), ellei
kaupunkiympäristölautakunta erittäin painavasta vuokralaisesta riippumattomasta
syystä toisin päätä.
Vuokralainen on velvollinen viimeistään hakiessaan vuokra-alueen pitkäaikaista
vuokraamista esittämään maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle
vuokra-alueelle
rakennettavaa
rakennusta/rakennuksia
koskevan
energiatodistuksen tai muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun hyväksymän selvityksen.
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta pidättäytyä vuokra-alueen luovuttamisesta,
mikäli vuokralaisen hanke ei täytä edellä mainittua vaatimusta eikä
kaupunkiympäristölautakunta myönnä vaatimuksesta poikkeusta.

