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MAKASIINIRANNAN TOTEUTUSSOPIMUS 

 

 

1. Osapuolet 

 

Helsingin Kaupunki  

(jäljempänä ”Kaupunki”) 

  Y-tunnus 0201256-6 

  Kaupunkiympäristön toimiala 

  Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit palvelu 

  PL 58213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

 

[●] 

(jäljempänä ”Yritys”) 

Kaupunki ja Yritys jäljempänä yhdessä (”Sopijapuolet”) ja kumpikin 
erikseen (”Sopijapuoli”). 

2. Sopimuksen tausta 

[Täsmennetään myöhemmin Helsingin kaupungin päätöksentekopro-
sessin vaiheilla päivämäärineen]. 

Kaupunkiympäristölautakunta päätti [●] järjestää kaksivaiheisen laatu- ja 
konseptikilpailun Eteläsataman Makasiinirannan kehittämisestä, suun-
nittelemisesta, rakentamisesta ja toteuttamisesta (jäljempänä ”Kil-
pailu”). 

Kilpailua koskeva hakuilmoitus ja kilpailuohjelma julkaistiin [●]. 

Kaupunginhallitus päätti [●] valita Yrityksen Kilpailun voittajaksi sekä 
myöntää Yritykselle kehittämisvarauksen [●] Kilpailun mukaiseen aluee-
seen [●] saakka. 

Kehittämisvarauksen mukaisesti Sopijapuolet ovat neuvotelleet tämän 
Toteutussopimuksen, ja kaupungin toimivaltainen toimielin on päättänyt 
Toteutussopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta [●]. Päätös 
on tullut lainvoimaiseksi [●]. 

3. Sopimuksen tarkoitus ja käytettävät nimitykset 

3.1. Sopimuksen tarkoitus 

Sopimuksen tarkoituksena on sopia ehdot ja pääperiaatteet, joita nou-
dattaen Yritys vastaa Eteläsataman Makasiinirannan kehittämisestä, 
suunnittelusta, uudisrakentamisesta ja toteuttamisesta Kaupungin ja asi-
anomaisten viranomaisten hyväksymään käyttökuntoon.  
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Lisäksi tässä Sopimuksessa on tarkoitus sopia Sopimusalueelle kaavoi-
tettavien Tonttien vuokraamiseen ja osto-oikeuteen liittyvistä ehdoista 
Sopimusalueen toteuttamiseksi. 

3.2. Käytettävät nimitykset 

Tässä Sopimuksessa käytettävillä nimityksillä tarkoitetaan seuraavaa: 

”Sopimusalue” tarkoittaa tämän Sopimuksen kohteena olevaa sopi-
musaluetta, joka on määritelty liitteessä [●]. 

”Tontti [●]” [täsmennetään kilpailuehdotuksen perusteella]. 

”Tontit” tarkoitetaan Sopimusalueelle kaavoitettavia tontteja yhdessä. 

”Uudisrakentamisella/Uudisrakennuksilla” tarkoitetaan Yrityksen tä-
män Toteutussopimuksen mukaisesti Sopimusalueella toteutettavaa uu-
disrakentamiskokonaisuutta siten kuin liitteessä 1 on esitetty.  

”Toteutussopimuksella ja Sopimuksella” tarkoitetaan tätä Sopimusta 
liitteineen, jonka sopijapuolia ovat Yritys ja Kaupunki. 

”Rakennukset” tarkoittaa Sopimusalueella valmiiksi sijaitsevia raken-
nuksia. 

”Yleiset alueet” tarkoittaa Sopimusalueelle toteutettavia yleisiä alueita. 

”Makasiinirakennus” tarkoittaa Sopimusalueella sijaitsevaa makasiini-
rakennusta. 

[Täydennetään toteutussopimusneuvotteluiden yhteydessä] 

Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä mainitut määritelmät voivat olla 
tässä Sopimuksessa kirjoitettuna isolla tai pienellä alkukirjaimella.  

4. Uudisrakentamisen toteuttaminen Yrityksen toimesta 

4.1. Päävelvoite 

Yritys on tämän Sopimuksen mukaan kustannuksellaan vastuussa So-
pimusalueelle toteutettavan Uudisrakennuskokonaisuuden suunnittele-
misesta, kehittämisestä, rakentamisesta, toteuttamisesta ja liittämisestä 
ympärillä oleviin katu- ja muihin rakenteisiin valmiiksi likimäärin liitteenä 
1 olevan kilpailuehdotuksen mukaisesti.  

Toteutuksen likimääräisyys on määritelty kohdassa 7.1 (suunnitelmien 
hyväksyminen). 

Lisäksi Yritys vastaa kustannuksellaan siitä, että Uudisrakentamisen 
suunnittelussa, rakentamisessa, toteuttamisessa täytetään Kaupungin 
vaatimukset siten kuin tässä Toteutussopimuksessa on todettu.  

Yritys on velvollinen laatimaan kustannuksellaan Uudisrakentamisen 
sekä Yleisten alueiden ja niihin liittyvien huolto- ja kulkuväylien toteutta-
misen kannalta tarvittavat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset ja nii-
den mahdolliset muutokset siten kuin jäljempänä tässä Toteutussopi-
muksessa on todettu. 
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Mikäli tämän Toteutussopimuksen sopimusteksti ja jokin sen liitteen 1 
kilpailuehdotuksen selostusteksti, aikataulu tai vastaava ovat keskenään 
ristiriitaisia, noudatetaan Toteutussopimuksen sopimustekstiä ristiriidan 
osalta.  

Mikäli Yrityksen liitteessä 1 olevat aineiston osat ovat keskenään ristirii-
taisia, noudatetaan ristiriidan osalta aineiston osaa, joka parhaiten vas-
taa Sopimuksen tarkoitusta ja sopimuskokonaisuutta huomioon ottaen 
aineiston osien laatimisessa mahdollisesti tapahtuneet selvät virheet, 
osien erilainen tarkkuustaso ja erilainen käyttötarkoitus. 

Yrityksen katsotaan toteuttaneen tässä Toteutussopimuksessa sille ase-
tetun ja sen vastuulla olevan tietyn velvollisuuden, jos Yrityksen sijasta 
sen on tämän Sopimuksen mukaisesti toteuttanut po. toteutusaluetta 
hallitsemaan perustettu kiinteistö- ja/tai asunto-osakeyhtiö, ja velvoitteen 
toteutuksen jälkeiseen aikaan tässä Sopimuksessa mahdollisesti sovitut 
pysyvät ja/tai pitkäaikaiset pysyvät oikeudet ja velvollisuudet on turvattu 
jäljempänä kohdassa 9 mainitulla rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimuk-
silla. Yritys vastaa kuitenkin edellä mainitusta toteutustavasta huolimatta 
velvoitteen toteutukseen liittyvistä ja toteutusaikaan perustuvista mah-
dollisista maksuista, vahingoista, korvauksista, virheistä, viivästysseu-
raamuksista ja sopimussakoista yhteisvastuullisesti toteuttajan kanssa 
Kaupungille.  

4.2. Uudisrakentaminen  

4.2.1. Toteuttava Uudisrakentaminen  

Yritys toteuttaa omistukseensa liitteessä 1 kuvatun Uudisrakentamisen 
liitteessä mainittua laatutasoa noudattaen.  

Tärkeimmät Uudisrakentamisen osat ovat seuraavat: 

[Täydennetään kilpailuehdotuksen perusteella] 

Edellä mainittujen Uudisrakentamisen osien laajuudet (m²/k-m²) on mai-
nittu kohdassa 8.3.  

Uudisrakentaminen ja sitä koskevat suunnittelu- ja toteutusvaatimukset 
on tarkemmin määritelty jäljempänä tässä Sopimuksessa ja sen liit-
teessä 1. 

4.2.2. Uudisrakentamista koskevat suunnitelmat ja niiden hyväksyttämi-
nen 

Yritys vastaa kustannuksellaan edellä 4.1. kohdan mukaisen Uudisra-
kentamiskokonaisuuden suunnittelusta kokonaisvastuuperiaatteella. 

Yritys laatii Uudisrakentamisen toteuttamiseen tarvittavat rakennuslupa- 
ja muut tarvittavat toteutussuunnitelmat. Näitä ovat esimerkiksi kaikki 
tekniset suunnitelmat sekä rakennusaikaiset liikenne- ja väliaikaisjärjes-
telyjen suunnitelmat. 
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Yrityksen on hyväksytettävä Uudisrakentamisen rakennuslupasuunnitel-
mat sekä niiden mahdolliset muutokset Kaupungilla ennen suunnitel-
mien rakennuslupaviranomaiskäsittelyä ja rakentamisen käynnistä-
mistä. 

Lisäksi Yrityksen on hyväksytettävä Kaupungilla tämän sopimuskokonai-
suuden kannalta tärkeät Uudisrakentamiskokonaisuuden toteutussuun-
nitelmat ennen rakentamisen käynnistämistä sekä sen jälkeen niiden 
mahdolliset muutokset. Tärkeiksi Uudisrakentamisen toteutussuunnitel-
miksi luetaan suunnitelmat, jotka voivat estää, vahingoittaa, haitata tai 
muuten merkittävästi vaikuttaa olemassa oleviin katuihin tai muihin ylei-
siin alueisiin sekä toteutettaviin Yleisiin alueisiin.  

Hyväksymismenettelystä on tarkemmin sanottu jäljempänä 7.1 koh-
dassa. 

Yritys laatii ja dokumentoi kaikki suunnitelmat sähköisesti.  

Uudisrakentamisen suunnittelijoista ja niiden hyväksymisestä on sanottu 
kohdassa 4.2.2.3. kohdassa.  

4.2.2.1. Suunnittelua ja toteutusta koskevat periaatteet 

Mikäli tässä Toteutussopimuksessa tai sen liitteissä ei ole erikseen toisin 
sanottu tai ilmene, tämän Sopimuksen allekirjoittamista seuraavassa 
Uudisrakentamisen täydentävässä ja tarkentavassa rakennuslupa- ja to-
teutussuunnittelussa sekä toteutuksessa noudatetaan seuraavia peri-
aatteita: 

Uudisrakentaminen on kaupunkikuvallisesti erittäin korkeatasoinen ja 
toiminnallisesti eheä kokonaisuus, joka tukee keskusta-alueen elinvoi-
maisuutta julkisena ja viihtyisänä ja on keskustamainen kokonaisuus 
sekä tiivis kaupunkirakenteen osa.  

Liitteen 1 mukaisen toteutussuunnitelman mukainen kokonaisuus täyt-
tää edellä sanotut vaatimukset suunnitelman taso ja tarkkuus huomioon 
ottaen. 

Jatkosuunnittelun ja toteutuksen tason tulee vastata likimäärin suunni-
telmassa esitettyä tasoa. Suunnitelmassa esitettyä tasoa ei saa heiken-
tää eikä huonontaa jatkosuunnittelussa eikä toteutuksessa. 

Uudisrakennusten julkisivujen materiaalit on esitetty liitteessä 1. 

Uudisrakentamisen elinkaari on pitkä ja laadultaan kestävä.  

Uudisrakennuksiin toteutetaan katu- ja aukiotason tiloihin palvelu-, myy-
mälä- tai vastaavia tiloja, jotka ovat luonteeltaan julkista tilaa. Näiden 
tarkoituksena on tuottaa palveluja ympäröivän alueen asukkaille, alu-
eella työskenteleville sekä kulkijoille.  

4.2.2.2. Lähtötiedot 

Kaupunki on toimittanut Yritykselle laatu- ja konseptikilpailun suunnitte-
lua varten lähtötiedot kaupungin järjestämään projektipankkiin. 
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Erityisesti todetaan, ettei Kaupunki vastaa Yritykselle kilpailun aikana 
antamien nykyisten rakennusten, tilojen yms. vanhojen suunnitelmien ja 
kuvien paikkansa pitävyydestä, vaan Yrityksen on erikseen tarkistettava 
ja selvitettävä suunnittelua ja toteuttamista varten ne ja ympäristön muut 
lähtö- ja tutkimustiedot.  

Yritys on velvollinen ilmoittamaan Kaupungille kaikista havaitsemistaan 
lähtö- ja muissa tiedoissa olevista olennaisista virheistä ja ristiriitaisuuk-
sista ilman aiheetonta viivytystä.  

Yritys on tutustunut alueen johtokarttoihin. 

Tonttien maaperän pilaantuneisuudesta on todettu kohdassa 4.4.3.3. 

Yritys teettää kustannuksellaan kaikki tarvittavat tutkimukset Uudisra-
kentamiskokonaisuuden suunnittelua ja toteutusta varten.  

4.2.2.3. Projektijohto, suunnittelijat ja tarkastajat 

Yritys on ennen tämän Toteutussopimuksen allekirjoittamista nimennyt 
hankkeen suunnittelua ja toteuttamista koskien: 

• Uudisrakentamisen suunnittelusta vastaavan pääsuunnittelijan; 
ja  

• teknisen erikoisalan vastuulliset suunnittelijat (kuten maisema-
suunnittelijan, rakennesuunnittelijan ja liikennesuunnittelijan). 

Kullakin pääsuunnittelijalla ja teknisen erikoisalan vastuullisella suunnit-
telijalla on oltava riittävä koulutus ja tehtävän vaatimat pätevyydet sekä 
riittävä kokemus vaativien rakennushankkeiden suunnittelusta.  

Lisäksi Yritys on nimennyt kustannuksellaan pohjarakenteiden ja perus-
tusrakenteiden osalta tarkastajaksi vastuullisesta pohjarakennussuun-
nittelijasta riippumattoman henkilön, jolla on riittävä kokemus vaativien 
rakennushankkeiden suunnittelusta.  

Edellä mainittujen suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden vaihtaminen 
suunnittelun ollessa kesken on hyväksytettävä etukäteen Kaupungilla. 
Kaupunki ei voi evätä hyväksyntäänsä suunnittelijoiden ja asiantuntijoi-
den vaihtamiseen ilman perusteltua syytä.   

4.2.2.4. Sopimusaluetta palvelevat huoltoyhteydet 

Yritys on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan 
Sopimusalueella toteutettavia Tontteja palvelevat Uudisrakentamisen 
tonttiliittymät sekä huolto- ja saattoliikenteen liitteen 1 mukaisesti.  

Huoltoyhteyksiä koskevassa rasitesopimuksessa Sopimusalueen Tontit 
oikeutetaan ja velvoitetaan pysyvästi ja korvauksetta toteuttamaan, pitä-
mään, käyttämään, ylläpitämään, peruskorjaamaan ja perusrakenta-
maan edellä mainittua huolto- ja saattoliikennettä palvelevat alueet. Jäl-
jempänä kohdassa 9 on sanottu tarkemmin rasitesopimuksen tekemi-
sestä Tonttien maanvuokrasopimusten solmimisen yhteydessä. Lisäksi 
rakenteelle on haettava erillinen sijoituslupa. 

4.2.2.5. Sopimusalueelle toteutettava arkkitehtuuri- ja designmuseo 
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Sopimusalueen yhteyteen tavoitellaan kansainvälistä huipputasoa edus-
tavaa arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuutta (”Museo”), jonka ko-
koluokka on noin 9000 m² (nettoala). Sopimusalueen rakentaminen ja 
käyttö ei saa estää, haitata eikä vaikeuttaa museon toteuttamista. 

Yritys sitoutuu huolehtimaan siitä, että Museo on liitettävissä Sopimus-
alueelle mahdollisesti toteutettavaan maanalaiseen huoltoon. Yritys si-
toutuu mitoittamaan mahdollisesti toteutettavan maanalaisen Sopimus-
alueen huoltoyhteyden siten, että se mahdollistaa Museon tarvitseman 
raskaan ajoneuvoliikenteen, jonka arvioidaan olevan kahden puoliperä-
vaunurekan yhtäaikainen liikennöinti ja lastauslaiturialue, joka mahdol-
listaa kolmen puoliperävaunurekan samanaikaisen operoinnin. Yritys si-
toutuu huolehtimaan siitä, että Museon tarvitsemat kulkuyhteydet ja las-
tauslaiturialue on eristettävissä muusta Sopimusaluetta palvelevasta lii-
kenteestä.  

Tontteja yhteisesti palvelevien maanalaisten kulkuyhteyksien ja tilojen 
toteuttamisesta ja käytöstä aiheutuvista kustannusten jakamisesta Mu-
seon ja muiden käyttäjien kesken neuvotellaan ja sovitaan erikseen oi-
keudenmukaisen kustannusjaon aikaansaamiseksi. Toteutuskustannus-
ten jakamisen osalta lähtökohtana on omakustannusperiaate siten, että 
yhteisiä kulkuyhteyksiä ja tiloja käyttävien hankkeiden välinen kustan-
nusjako vastaa rakennusoikeuksien mukaista suhdetta, ellei esimerkiksi 
aiheuttamisperiaatteista muuta johdu. 

Yhteisten kulkuyhteyksien ja tilojen käytönaikaisten kustannusten jaka-
misen lähtökohtana pidetään käyttömääriin (esim. ajosuoritteet) perus-
tuvaa jakoa, ellei aiheuttamisperiaatteista muuta johdu tai muutoin muu-
hun jakoperusteeseen ole oikeudenmukaisten lopputuloksen saavutta-
miseksi aihetta. Mikäli osapuolet eivät pääse em. asioista sopimukseen 
Kaupunki pyytää asiasta ulkopuolisen puolueettoman asiantuntijan lau-
sunnon, jonka pohjalta Kaupunki Tonttien luovuttajana määrää kustan-
nusten jaosta.  

Yritys on velvollinen laatimaan Uudisrakentamisen ja Museon toteutta-
misen ja käytön kannalta tarpeellisten rasite-, yhteisjärjestely ja muiden 
sopimusten laatimisesta kohdan 9 mukaisesti. 

4.3. Johdot, viemärit, muuntamot, jakokaapit sekä muut yhdyskuntatekniset laitteetta 
tai vastaavat 

Kaupungilla on oikeus sijoittaa kunnallisteknisiä johtoja, viemäreitä, lait-
teita tai vastaavia, kuten jakokaappeja, muuntamoita tai liikenteen oh-
jauslaitteita sopimusalueella osoitettaville yksityisille osille. Kaupungilla 
on myös oikeus sijoittaa ja pitää, käyttää ja huoltaa mainittuja rakenteita 
Yrityksen toteuttamiin maanalaisten kulkuyhteyksien yhteyteen, siten 
etteivät ne haittaa tai häiritse kyseisten yhteyksien käyttöä. 

4.4. Kaupungin toteutusvelvollisuus 

4.4.1. Esirakentaminen  
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Osapuolet ovat tietoisia, että ennen Uudisrakentamisen käynnistymistä 
Sopimusalueella tulee suorittaa esirakentamistoimenpiteitä, joilla var-
mistetaan Sopimusalueen rakentamiskelpoisuus. Kaupunki vastaa kus-
tannuksellaan Sopimusalueen rakentamiskelpoiseksi saattamisesta, ku-
ten Sopimusalueelta purettavien rakennusten purkamisesta, johtosiir-
roista sekä rantarakenteiden uusimisesta.  

Yritys on tietoinen ja hyväksyy sen, että Sopimusalueen esirakentamis-
toimenpiteiden aikana Yrityksellä ei ole mahdollisuutta suorittaa Uudis-
rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä Sopimusalueella. Yritys on velvolli-
nen hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista varmistamaan Sopi-
musalueen rakentamiskelpoisuuden Kaupungilta.  

4.4.2. Yleiset alueet 
 

Kaupunki vastaa kustannuksellaan Sopimusalueelle toteutettavien 
Yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta laadittavan asema-
kaavan muutoksen mukaisesta. Kaupungin toteutusvastuulla olevista 
Yleisten alueiden toteuttamisesta ja niiden aikataulusta päättää asema-
kaavan lainvoimaistumisen jälkeen Kaupungin toimivaltainen toimielin. 

4.5. Uudisrakentamisen toteuttaminen 

4.5.1. Yhteensovittaminen 

Osapuolet ovat tietoisia ja hyväksyvät sen, että niiden toteutusvastuulla 
olevien rakentamistoimenpiteiden suorittamiseen ja siihen liittyvään ai-
katauluun vaikuttaa toisen Osapuolen vastuulla olevat rakentamistoi-
menpiteet. Osapuolet sitoutuvat yhteen sovittamaan sekä koordinoi-
maan Uudisrakentamisen ja Yleisten alueen toteuttamisen Sopimusalu-
eella siten, ettei kunkin Osapuolen vastuulla olevista toimenpiteistä ai-
heudu aiheetonta haittaa tai häiriötä toisen Osapuolen toteutusvastuulla 
olevalle tämän Sopimuksen mukaiselle toteuttamiselle.   

4.5.2. Uudisrakentamisen suunnitteleminen  

Yritys voi halutessaan omalla kustannuksellaan ja riskillä suunnitella So-
pimuksen mukaista Uudisrakentamista tämän Toteutussopimuksen 
edellä sanotun asemakaavamuutoksen voimaantulon välisenä aikana 
Uudisrakentamishankkeen käynnistämisen nopeuttamiseksi.  

Yritys on velvollinen käynnistämään Uudisrakentamisen toteuttamisen 
kannalta tarvittavat viranomaiskäsittelyt välittömästi sen jälkeen, kun tä-
män Toteutussopimuksen mukaisen uudisrakentamisen mahdollistava 
asemakaavamuutos on tullut voimaan. Yritys on velvollinen tekemään 
suunnittelua jäljempänä kohdan 5 mukaisen toteutusaikataulun edellyt-
tämällä tavalla.  

Yritys on velvollinen viemään rakennuslupa- ja toteutussuunnittelun niin 
pitkälle ennen Tonttien jäljempänä kohdassa 8.2 mainittua vuokraa-
mista, että maanvuokrasopimuksen kanssa samanaikaisesti tehtäviin 
kohdan 9 mukaisiin rasite-, yhteisjärjestely- ja vuokrasopimuksiin saa-
daan riittävän tasoiset toteutusta vastaavat piirustukset rasitteen sisällön 
ja fyysisten rajojen osoittamiseksi.  
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Rakennuslupien hakemisesta on sanottu jäljempänä 4.5.4.1 kohdassa. 

4.5.3. Ennakkokatselmukset, työnaikaiset mittaukset sekä jälkiseuranta 

Yritys on velvollinen tekemään ennen Uudisrakentamisen rakentamisen 
käynnistämistä tavanomaisen ympäristön riskiarvioinnin ja tekemään 
sen yhteydessä selvityksen maaperän ja kallion käyttäytymisestä erityi-
sesti tulvasuojaus sekä maanalaisten tilojen kantavuusrajoitukset huo-
mioon ottaen. Yrityksen tulee tehdä riskiarvion edellyttämät riittävät kat-
selmukset, seurantamittaukset ja muut toimenpiteet.  

Yritys on velvollinen hyväksyttämään seurantamittaukset kestoaikoi-
neen ja katselmukset sekä näiden suorittaja Kaupungilla. Hyväksyntää 
ei kuitenkaan saa evätä ilman painavaa syytä. Yritys vastaa mittaustu-
losten toimittamisesta Kaupungin tietokantaan niiltä osin kuin ennen nii-
den suoritusta sovitaan. 

Yritys on velvollinen luovuttamaan uudisrakentamisen valmistuttua työn-
aikaiset mittauspisteet kaupungille, joka vastaa siitä eteenpäin pitkäai-
kaisseurannasta, tallettaa mittaustulokset kaupungin tietokantaan ja on 
velvollinen tiedottamaan yritykselle, mikäli mittaustulosten perusteella on 
tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät toimenpiteitä. 

4.5.4. Rakennus- ja muiden lupien hakeminen 

4.5.4.1. Rakennuslupien hakeminen  

Yritys on velvollinen kustannuksellaan hakemaan rakennusluvat ja muut 
toteuttamiseen mahdollisesti tarvittavat luvat Uudisrakentamisen toteut-
tamisen edellyttämällä tavalla.  

Yrityksellä on oikeus hakea Uudisrakentamisen toteuttamisen edellyttä-
mää rakennuslupaa tai -lupia tämän Sopimuksen perusteella tämän So-
pimuksen mukaisen asemakaavamuutoksen voimaantulon ja jäljem-
pänä kohdassa 8.2 mainitun maanvuokrasopimuksen solmimisen väli-
senä aikana.  

Yritys on velvollinen hakemaan vähintään ensimmäiselle rakennusosalle 
hankkeen toteuttamisen edellyttämää rakennuslupaa viimeistään kuu-
den (6) kuukauden kuluessa kohdassa 8.2 sanotusta maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta luvan saamiseksi vaadittavin riittävin raken-
nuslupakuvin.  

Rakennusluvan hakemisella ei tarkoiteta vain maanrakennustöiden suo-
rittamiseen tarvittavaa lupaa.  

Yrityksen on hyväksytettävä hanketta koskevat rakennuslupa- ja toteu-
tussuunnitelmat sekä niiden mahdolliset muutokset hankkeen projekti-
ryhmässä ennen suunnitelmien viranomaiskäsittelyä ja rakentamisen 
käynnistämistä siten kuin kohdissa 4.2.2 ja 7.1 on todettu. 

4.5.4.2. Sijoituslupien hakeminen 

Yritys on velvollinen kustannuksellaan hakemaan tarvittavat sijoitusluvat 
kaupungilta (Kaupunkiympäristötoimiala, palvelut- ja luvat palvelukoko-
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naisuus, Palu) Uudisrakentamisen johdosta yleisille alueille tuleville yk-
sityisille rakenteille näistä mahdollisesti tehtävistä rasite- ja/tai yhteisjär-
jestelysopimuksista riippumatta. 

4.5.4.3. Alueiden vuokraaminen työmaa-alueeksi 

Yrityksellä on oikeus vuokrata työmaa-alueeksi [sovitaan vuokrattavat 
alueet toteutussopimusneuvotteluiden yhteydessä] siinä laajuudessa 
kuin se on kulloinkin tarpeen Uudisrakentamisen toteuttamiseksi Kau-
pungin tavanomaisella työmaa-aluetta koskevalla hinnalla.  

Vuokrauksessa noudatetaan kaupungin tavanomaisia työmaavuok-
rausehtoja sekä hankekohtaisia lisäehtoja.  

Katualueiden mahdollisista tilapäisvuokrauksista työmaa-alueeksi sovi-
taan erikseen (Kaupunkiympäristötoimiala, palvelut- ja luvat palveluko-
konaisuus, Palu) huomioon ottaen ympärillä olevan liikenteen ja kulke-
misen ensisijaiset vaatimukset ja tarpeet.  

4.5.5. Rakennustöiden aloittaminen ennen maanvuokrasopimusta 

Yrityksellä ei ole oikeutta aloittaa hanketta koskevia rakentamistoimen-
piteitä ennen asemakaavamuutoksen voimaantuloa eikä Tontteja kos-
kevien kohdassa 8.2 tarkoitettujen maanvuokrasopimusten allekirjoitta-
mista. 

4.5.6. Maanrakennus- ja louhintatyöt 

Yritys nimeää hankkeen pohjarakennus-, louhinta- ja perustustöiden 
ajaksi näistä vastaavan henkilön, jolla on riittävä kokemus kaupunkialu-
eella toteutetuista vaativista pohjarakennus- ja kallioteknisistä rakennus-
töistä. 

Vastaava henkilö on hyväksytettävä etukäteen Kaupungilla. 

Ennen maarakennus- ja louhintatöiden aloittamista ja niiden aikana Yri-
tys on velvollinen tekemään ympäristön riskiarvioinnin ja sen edellyttä-
mät katselmukset ja seurantamittaukset 4.5.3 kohdan mukaisesti erityi-
sesti maanalaiset tilat huomioon ottaen. 

Kaikki rakentamiseen liittyvät työt on suoritettava siten, ettei niistä ai-
heudu haittaa tai vahinkoa Uudisrakentamista ympäröiville Yleisille alu-
eilla tai kiinteistöille. 

Yritys vastaa kustannuksellaan Tonteilta ja yleisiltä alueilta poistettavan 
uudisrakentamisen maa-aineksen kaivu-, kuljetus- ja vastaanottomak-
suista lukuun ottamatta pilaantuneen maan kustannuksia, joiden osalta 
on sovittu jäljempänä kohdassa 4.5.8 kohdassa. 

4.5.7. Ranta- ja pohjarakenteiden kunnostaminen 

Sopimusalueen maankäyttö edellyttää huomattavia kunnostamistoi-
menpiteitä ranta- ja pohjarakenteille. Alueen rantarakenteet kunnoste-
taan ja niiden rakenteilla varmistetaan myös alueellinen vakaus. Seka-
laisen täyttömateriaalin alla olevan saven ja alueen tasauksen noston 
vuoksi on tarpeen huolehtia alueellisesta vakaudesta. Rakenneratkai-
sujen suunnittelua tarkennetaan maankäyttöratkaisun tarkentuessa. 
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Kaupunki vastaa rantarakenteiden uusimisesta ja niihin liittyvistä kus-
tannuksista kohdan 4.4.1 mukaisen esirakentamisen yhteydessä. 

4.5.8. Maaperän pilaantuneisuus 

[Kaupunki ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei 
Tonteilla aiemmin ole harjoitettu toimintaa, joka on saattanut aiheuttaa 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista / Kaupunki ilmoittaa käytettävis-
sään olevien tietojen perusteella, että Tonttien maaperän on osin pilaan-
tunut.]1 

[Mikäli Tonteilla ilmenee tarvetta maaperän puhdistamiseen, Yritys on 
velvollinen välittömästi ottamaan yhteyttä Kaupunkiin (Maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit).] Kaupunki korvaa Yritykselle tai kunkin Tontin 
vuokraajalle pilaantuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneet ta-
vanomaisiin maarakennuskustannuksiin nähden ylimääräiset kustan-
nukset, mikäli korvattavista toimenpiteistä ja kustannuksista on sovittu 
kaupungin kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Selvyyden vuoksi 
todetaan, että alemman ohjearvon alittavista haitta-ainepitoisuuksista ai-
heutuvia toimenpiteitä tai kustannuksia ei pidetä tässä tarkoitettuna pi-
laantuneen maaperän puhdistamisena. Kaupunki ei vastaa Yritykselle 
eikä vuokralaiselle maaperän puhdistamisesta aiheutuvasta viivästymi-
sestä, eikä viivästyksestä johtuvista vahingoista, haitoista eikä kustan-
nuksista, joita Yrityksen tai vuokralaisen hankkeelle saattaa aiheutua.  

Edellä mainittu kaupungin korvausvelvollisuus pilaantuneesta maape-
rästä on voimassa kunkin rakennusosan osalta siihen asti, kun Uudisra-
kentaminen on ensimmäisen kerran viranomaisen toimesta hyväksytty 
käyttöönotettavaksi, kuitenkin enintään viisi (5) vuotta maanvuokrasopi-
muksen allekirjoittamisesta. Tämän jälkeen vuokralainen vastaa pilaan-
tumisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 

4.5.9. Maaperän rakennusjätteet ja vanhat rakenteet 

Yritys vastaa kustannuksellaan kaikista Tonteilla mahdollisesti sijaitse-
vien vanhojen rakenteiden ja rakennusjätteiden poistamisesta ja hävittä-
misestä voimassa olevien normien mukaan Uudisrakentamisen yhtey-
dessä.  

4.5.10. Yrityksen toiminta ja valvonta toteutuksen aikana 

Yritys nimittää Uudisrakentamisen rakentamisen toteuttamisesta vas-
taamaan projektijohtajan ja hänen käyttöönsä tehtävän suorittamisen 
kannalta riittävän laajan ja tehokkaan projektiorganisaation.  

Projektinjohtajalla on oltava riittävä koulutus sekä laaja ja monipuolinen 
kokemus vaativista ja monimutkaisista rakennushankkeista. Projektijoh-
taja on hyväksytettävä etukäteen Kaupungilla. 

Lisäksi projektiorganisaatio ja sen keskeiset henkilöt on hyväksytettävä 
etukäteen Kaupungilla. 

 
Tarkennetaan maaperätutkimusten valmistumistuessa. 
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Yritys vastaa, että rakennustyötä johtamaan ja valvomaan hankkeen 
vaativuus huomioon ottaen on varattu riittävästi ammattitaitoista työvoi-
maa. Rakennustyömaan keskeisillä vastuuhenkilöillä on oltava koke-
musta vaativien rakennuskohteiden hoitamisesta. Vastuuhenkilöt on etu-
käteen hyväksytettävä Kaupungilla. 

Kaupungin tulee hyväksyä esitetyt henkilöt ilman aiheetonta viivästystä 
eikä hyväksyntää voi evätä ilman perusteltua syytä.  

Yritys vastaa, että rakentamisessa noudatetaan tilaajavastuulakia ja har-
maata taloutta vastustavaa ohjelmaa. 

Yrityksen laatima Uudisrakentamisen alustava toteuttamisohjelma vai-
heistuksineen on esitetty liitteessä 1. Alustava toteuttamisaikataulu si-
sältää toteutuksen pääperiaatteet, joiden perusteella Yritys laatii toteut-
tamisohjelman ennen rakentamisen alkamista. Yritys pitää toteuttamis-
ohjelman jatkuvasti ajan tasalla. Toteuttamisohjelma ja sen olennaiset 
muutokset on hyväksytettävä Kaupungilla. 

Yrityksellä on velvollisuus noudattaa toteuttamisessa riittävän kattavaa 
laatujärjestelmää. Lisäksi Yrityksellä on velvollisuus noudattaa toteutta-
misohjelmaan liittyvää laadunvalvontasuunnitelmaa, jossa määritellään 
myös kaikkien suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden osalta laadunvarmis-
tus. 

Yrityksellä on velvollisuus valvoa oman organisaationsa ja omien sopi-
muskumppaniensa organisaatioiden laadunvarmistuksen toteutumista. 

Yritys huolehtii, että sen suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden työnjohdon 
osaamisen ja työsuorituksen valvonta on järjestetty hyvää rakennusta-
paa noudattaen. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laa-
tuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Yritys huolehtii, että sen suunnittelijoiden, hankintojen ja urakoitsijoiden 
suunnittelu- ja rakennusvaiheiden kelvollisuuden ja työsuoritusten val-
vonta on järjestetty ammattimaista hyvää rakennustapaa noudattaen, 
jotta Toteutussopimuksen mukainen laatu kaikilta osilta saavutetaan. 

Yritys vastaa kustannuksellaan sen toteutusvastuuseen kuuluvien viran-
omaistarkastusten ja kaikkien lakisääteisten tarkastusten pitämisestä. 
Yritys vastaa kustannuksellaan myös siitä, että kaikki sen toteutusvas-
tuuseen kuuluvien sopimusten mukaiset ja muut työn etenemisen ja asi-
anmukaisen valvonnan edellyttämät viranomais- ja muut tarkastukset tu-
levat pidetyiksi. 

4.5.11. Yleiset työmaavelvoitteet 

Yritys vastaa kaikista Uudisrakentamisen toteuttamiseen kuuluvista työ-
maavelvoitteista. 

Yritys vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvänä rakennustyön turvalli-
suudesta ja nimeää tähän tehtävään pätevän työsuojelun vastuuhenki-
lön ja työsuojeluorganisaation. Lisäksi Yritys nimeää turvallisuuskoordi-
naattorin. 
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Yrityksellä on velvollisuus panostaa työturvallisuuteen voimakkaasti. Ta-
voitteena on, että rakentamisen aikana ei tapahdu yhtään työtapatur-
maa, joka aiheuttaa sairauspoissaolon. Työtapaturmista tulee ilmoittaa 
kaupungille. Jokainen työtapaturma on analysoitava ja tehtävä selvitys 
siitä, kuinka vastaavanlaisilta työtapaturmilta tulevaisuudessa voidaan 
välttyä. 

Yrityksen vastuulla on työmallien tekeminen tärkeimmistä rakennus-
osista ja työnäytteet tärkeimmistä työvaiheista kulloinkin erikseen sovit-
tavalla tavalla. 

Yritys vastaa, että työmaan järjestämisessä otetaan huomioon sen kes-
keisen sijainnin ja liikenteen asettamat vaatimukset ja seuraavat vaati-
mukset:  

- Rakennustyömaan aitaaminen ja rajaaminen on hoidettava siten, 
että työmaa näyttää huolitellulta Kaupunkikuvassa rakennusvalvon-
taviranomaisen erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.  

- Kaupunkilaiset voivat mahdollisuuksien mukaan jostakin tai joistakin 
paikoista seurata rakennustyön etenemistä. 

- Hankkeesta on pääkulkureittien suuntaan riittävät informaatiotaulut.  

- Työmaan johdosta muuttuvista kulkureiteistä on informoitava riittä-
västi ja selkeästi. 

5. Uudisrakentamisen toteutusaika 

5.1. Uudisrakentamisen toteuttaminen  

5.1.1. Toteutusaika 

Yritys on velvollinen toteuttamaan 4.1. kohdan mukaisen Uudisrakenta-
misen kokonaisuudessaan valmiiksi tämän Toteutussopimuksen ehtojen 
mukaisesti [●] kuukaudessa Tontteja koskevien maanvuokrasopimusten 
allekirjoittamisesta (Kokonaistoteutusaika).  

Ensimmäisen rakennusosan rakennusaika on enintään [●] kuukautta 
maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta (välitavoite 1). 

Toisen rakennusosan rakennusaika on enintään [●] kuukautta maan-
vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta (välitavoite 2). 

[Täydennetään kilpailuehdotuksen perusteella] 

Tavoitteena on, että Uudisrakentaminen tapahtuu yhtäjaksoisesti ja sen 
rakentamisaika on mahdollisimman lyhyt ympäristölle, asukkaille, alu-
eella liikkujille ja liikenteelle Uudisrakentamisesta aiheutuvat haitat huo-
mioon ottaen.  

Jäljempänä kohdassa 5.3 on mainittu mahdollisista poikkeamista edellä 
sanottuihin toteutusaikoihin.  

5.1.2. Toteutusajan viivästymistä koskevat viivästyssakot 

Yritys maksaa kaupungille edellä mainitun Kokonaistoteutusajan viiväs-
tyessä viivästyssakkoa kultakin työpäivältä [●] €/työpäivä ensimmäisen 
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kolmen kuukauden ajalta, seuraavan kolmen kuukauden ajalta 2 000 € / 
työpäivä, seuraavan kuuden kuukauden ajalta [●] €/työpäivä, ja tämän 
jälkeen [●] €/työpäivä.  

Yritys maksaa kaupungille edellä mainitun Välitavoiten1:n toteutusajan 
viivästyessä viivästyssakkoa kultakin työpäivältä [●] €/työpäivä ensim-
mäisen kolmen kuukauden ajalta, seuraavan kolmen kuukauden ajalta 
[●] € / työpäivä, seuraavan kuuden kuukauden ajalta [●] €/työpäivä, ja 
tämän jälkeen [●] €/työpäivä.   

Yritys maksaa kaupungille edellä mainitun Välitavoite 2:n toteutusajan 
viivästyessä viivästyssakkoa kultakin työpäivältä [●] €/työpäivä ensim-
mäisen kolmen kuukauden ajalta, seuraavan kolmen kuukauden 
ajalta [●] € / työpäivä, seuraavan kuuden kuukauden ajalta  [●] €/työ-
päivä, ja tämän jälkeen  [●] €/työpäivä.   

[Täydennetään kilpailuehdotuksen perusteella] 

Edellä sanottujen välitavoitteiden perusteella perityt viivästyssakot eivät 
vähennä kokonaistoteutusajan perusteella perittäviä viivästyssakkoja.  

Rakennuksen katsotaan valmistuneen, kun se on toteutettu tämän sopi-
muksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti YSE 1998 71.4 §:n tar-
koittamaan valmiusasteeseen tai valmistuminen todetaan sopijapuolten 
yhdessä tehtävin katselmuksin.  

Työpäivällä tarkoitetaan täyttä vuorokautta; lauantaita, sunnuntaita ja ra-
kennusalan yleisiä vapaapäiviä ei lueta työpäiviksi. 

Kaupungilla on oikeus vaatia edellä mainittujen sopimussakkojen mak-
samisesta huolimatta Yritystä toteuttamaan tämän Sopimuksen mukai-
nen Uudisrakentaminen valmiiksi tämän Sopimuksen ehtojen mukai-
sesti. 

5.2. Poikkeaminen toteutusaikataulusta 

Mikäli likimäärin liitteen 1 mukaisen Uudisrakentamisen toteuttamisen 
edellyttävän rakennusluvan käsittelystä, muusta viranomaiskäsittelystä 
tai -päätöksestä tai niihin liittyvästä muutoksenhakumenettelystä, kau-
pungin kohtien 4.2.2 tai 7.1 mukaisen suunnitelman tai sen muutosten 
hyväksyttämismenettelyn hitaudesta tai sen virheellisestä hyväksymättä 
jättämisestä, kohdan 4.2.2.2 mukaisesta lähtötietojen olennaisesta poik-
keavuudesta, kohdan 4.5.8 mukaisesta kohdan maaperän pilaantumi-
sesta tai kohdan 4.5.9. maaperän rakennusjätteistä tai vanhoista raken-
teista aiheutuu viivästys siten, että se estää yrityksen töiden tekemisen 
sovitussa aikataulussa, tai YSE 1998 20 §:ssä tarkoitetusta ylivoimai-
sesta esteestä tai muusta yrityksestä riippumattomasta syystä aiheutuu 
hankkeen etenemiselle viivästys, joka ei ole vähäinen, Yrityksellä on oi-
keus saada kohdassa 5.1. mainittuihin määräaikoihin viivästystä vas-
taava pidennys.  

Mikäli viranomaisten aloitteesta tai muuten yhteisesti sovitaan erikseen 
lisäyksistä ja/tai muutoksista liitteessä 1 kuvatun Uudisrakentamisen to-



17 
 

 
 

teuttamiseen, jolla on vaikutusta edellä kohdassa 5.1 sovittuun määräai-
kaan, on Yrityksellä oikeus saada muutoksesta aiheutuva erikseen so-
vittava pidennys määräaikaan. 

5.3. Uudisrakentamisen rakennustöiden siirtäminen 

Tämän Toteutussopimuksen tarkoituksena on, että Uudisrakentaminen 
toteutuu valmiiksi yhtäjaksoisesti edellä 5.1 kohdassa sovitun toteutus-
ajan mukaisesti. 

Kaupunki voi kuitenkin perustellusta syystä antaa Yritykselle luvan uu-
disrakentamisen rakennustöiden siirtämiseen yhdeksi (1) vuodeksi ker-
rallaan yhdelle tai useammalle Uudisrakentamisen rakennusosalle.  

Kaupunki on velvollinen antamaan Yritykselle Yrityksen kirjallisesta 
pyynnöstä edellä sanotun luvan Uudisrakentamisen rakennustöiden 
aloittamisen siirtämiseen, jos yleinen talous-, rahoitusmarkkina- tai muu 
suhdannetilanne kuten erittäin poikkeuksellinen rakennuskustannusten 
nousu tai yksityisten osien toteuttamisedellytykset ovat kiinteistö- ja ra-
kennusalalla tai toimisto-, liiketila- tai hotellimarkkinoilla vallitsevan ylei-
sen käsityksen mukaan tämän sopimuksen mukaisena rakentamisajan-
kohtana niin heikot, ettei taloudellisia rakentamisen edellytyksiä raken-
nettaville toimisto-, liike- tai hotellitiloille ole, koska niihin ei todennäköi-
sesti tulla saamaan sijoittajia, rahoittajia, ostajia ja/tai vuokralaisia nor-
maalein liiketoiminnan kannalta hyväksyttävin ehdoin. 

Yrityksen pyynnön tulee sisältää kattavat perustelut ja selvitykset tarvit-
tavine asiantuntijalausuntoineen rakennusosakohtaisesti sekä arvio kes-
keytyksen vaikutuksesta Sopimusalueen Uudisrakentamisen vaiheistuk-
sen toteutusaikoihin.  

Keskeyttäminen on toteutettava yhdessä Kaupungin erikseen sovitta-
valla tavalla. Keskeytyksen yhteydessä keskeneräiset rakennusvaiheet 
tulee osalta aina saattaa valmiiksi siten, että ympäristölle, liikenteelle tai 
alueen muille kiinteistöille ei aiheudu vaaraa eikä haittaa.  

Edellä sanottua keskeytysaikaa ei oteta huomioon edellä kohdan 5.1 to-
teutusaikoja laskettaessa.  

Selvyyden vuoksi todetaan, että töiden keskeytyessä Kaupunki ei ole oi-
keutettuja irtisanomaan tätä Toteutussopimusta eikä tällä ole myöskään 
oikeutta korvaukseen eikä sopimussakkoihin töiden keskeytymisestä ai-
heutuvan viivästyksen johdosta.  

6. Yrityksen rahoitus-, vakuus- ja vakuutusvelvoitteet 

6.1. Uudisrakentamisen rahoitus 

Yritys vastaa Uudisrakentamisen rakennusaikaisen rahoituksen järjestä-
misestä. Yritys esittää Kaupungille ennen maanvuokrasopimusten sol-
mimista realistisen suunnitelman Uudisrakentamisen rahoittamisesta.  
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6.2. Vakuudet 

Yritys vastaa siitä, että Kaupungille luovutetaan tässä Sopimuksessa 
Yrityksen velvollisuudeksi asetettujen toteutus- ja muiden ehtojen nou-
dattamisen ja sekä mahdollisten vahinkojen sekä viivästys- ja sopimus-
sakkojen vakuudeksi [●] euron suuruinen Kaupungin hyväksymä vakuus 
tämän Toteutussopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. 

Vakuus on voimassa kuusi (6) kuukautta yli sen ajan, jolloin Sopimus-
alueen Uudisrakentaminen on kokonaisuudessaan valmistunut ja hyväk-
sytty käyttöönotettavaksi tässä sopimuksessa sovitulla tavalla.  

6.3. Vakuutukset 

Yritys vastaa siitä, että kaikille rakennustöille otetaan rakennustyövakuu-
tus koko rakennustyön ajaksi. Vakuutuksen on joka hetki vastattava vä-
hintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. 
Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee esittää Kaupungille ennen töi-
den aloittamista ja töiden aikana vaadittaessa. 

Yritys vastaa siitä, että uudisrakentamisen louhinta-, räjäytys- ja raken-
nustöille otetaan vähintään [●] euron suuruinen toiminnan vastuuvakuu-
tus kaupungille sekä kolmansille mahdollisesti aiheutuvien henkilö-, 
esine- ja taloudellisten vahinkojen korvaamiseksi koko rakennustyön 
ajaksi. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee esittää Kaupungille en-
nen töiden aloittamista ja töiden aikana vaadittaessa.  

7. Kaupungin toiminta 

7.1. Myötävaikuttaminen, osallistuminen, valvonta ja suunnitelmien hyväksyminen 

Kaupunki sitoutuu aktiivisesti toimimaan ja myötävaikuttamaan siihen, 
että Yritys voi toteuttaa Sopimusalueen Uudisrakentamisen tämän To-
teutussopimuksen mukaisesti. 

Kaupunki perustavaa projektiryhmän, joka vastaa Uudisrakentamisen 
suunnittelun ja toteuttamisen valvonnasta sekä yhteistyöstä yrityksen 
kanssa. Projektiryhmä koordinoi yhteistyötä, mukaan lukien lupamenet-
telyt ja muut tämän sopimuksen mukaiset menettelyt sekä myötävaikut-
taa tämän sopimuksen tavoitteen toteutumiseen.  

Projektiryhmä hyväksyy tässä Toteutussopimuksessa Kaupungin hyväk-
sytettäviksi sovitut suunnitelmat ja niiden muutokset ennen rakennuslu-
paviranomaiskäsittelyä.  

Kaupunki on velvollinen hyväksymään hanketta koskevat rakennuslupa- 
ja tärkeät toteutussuunnitelmat ja niiden muutokset, mikäli ne vastaavat 
likimäärin liitteessä 1 esitettyjä Uudisrakentamisen pääperiaatteita, pää-
toimintoja, kokonaiskerrosalaa, kerrosalatyyppejä, arkkitehtonisia ratkai-
suja, sekä tässä Toteutussopimuksessa sovittuja periaatteita ja tämän 
Sopimuksen perusteella hyväksyttyä asemakaavamuutosta.  

Yrityksen tulee toimittaa edellä kohdassa 4.2.2. mainitut suunnitelmat ja 
niiden mahdolliset muutokset projektiryhmälle niin riittävän ajoissa, että 
sen tarkistaminen ja hyväksyminen alla mainitussa aikataulussa on koh-
tuudella mahdollista. 
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Kaupunki on velvollinen tässä Sopimuksessa sovitulla tavalla käsittele-
mään ja tämän sopimuksen mukaisina hyväksymään ne ilman aihee-
tonta viivytystä huomioon ottaen kulloinkin toimitetun kokonaisuuden 
laajuus ja tarkistettavat esitetyt suunnitelmat, ja jos rakennustyöt ovat 
alkaneet, ottaen huomioon rakennustöiden mahdollisimman häiriöttö-
män etenemisen. Yritys on velvollinen toimittamaan kulloinkin hyväksy-
tettäväksi esitettävän aineiston riittävän ajoissa siten, että sen tarkasta-
minen ja hyväksyminen on kohtuudella mahdollista.  

Mikäli projektiryhmä ei hyväksy suunnitelmaa tai sen muutosta, projekti-
ryhmän tulee antaa kirjallisesti riittävän yksityiskohtaiset perustelut hy-
väksymisen epäämiselle.  

Yrityksen nimeämä projektinjohtaja on Yrityksen ensisijainen yhteyshen-
kilö Sopimusalueen Uudisrakentamisen suunnittelun ja toteutuksen ai-
kana, ellei toisin erikseen ole sovittu. 

Kaupungin edustajat osallistuvat kutsuttuna Sopimusalueen Uudisra-
kentamisen suunnittelu- ja työmaakokouksiin erikseen sovittavalla ta-
valla. 

Kaupungilla on oikeus valvoa Sopimusalueen Uudisrakentamisen to-
teuttamista sen kaikissa vaiheissa.  

Valvonta koskee ensisijaisesti Sopimusalueen Uudisrakentamisen to-
teutuksen Kaupunkirakenteellista ja -kuvallista kokonaisuutta ja tämän 
sopimuksen toteuttamista ja velvoitteiden noudattamista. Valvontaoi-
keus ei koske rakennuksen tiloja eikä huoneistojen eikä harjoitettavan 
yritystoiminnan sisältöä.  

Edellä mainittu yhteistyö ja valvonta eivät kuitenkaan vähennä Yrityksen 
tämän Toteutussopimuksen mukaista vastuuta. Kaupungin tulee kuiten-
kin huomauttaa Yritykselle ilman aiheetonta viivästystä valvonnan yhtey-
dessä suoritetuista havainnoista, joiden osalta Yrityksen edellytetään 
ryhtyvän toimenpiteisiin tämän sopimuksen perusteella.  

7.2. Kaupungin Sopimusalueen toteuttamiseen liittyvät päätökset  

Kaupunki tekee tähän Toteutussopimukseen liittyvät päätökset yleistä 
päätöksentekomenettelyä ja voimassa olevia johtosääntöjä noudattaen.  

Kaupunki pyrkii saamaan mahdollisimman nopeasti voimaan tämän To-
teutussopimuksen mukaisen likimäärin liitteessä 1 esitetyn Uudisraken-
tamisen toteuttamisen mahdollistavan asemakaavamuutoksen yhteis-
työssä Yrityksen kanssa.  

Tavoitteena on, että tarvittava asemakaavamuutos tulee voimaan vuo-
den [●] aikana. 

7.3. Kaupungin omat työt Tontteja ympäröivillä katualueilla  

Mikäli Kaupungilla ilmenee tarve suorittaa Yleisten alueiden toteuttami-
sen lisäksi Tontteihin rajautuvilla katualueilla kadun rakentamiseen, kor-
jaamiseen tai uusimiseen liittyviä toimenpiteitä, Sopijapuolet yhteen so-
vittavat työmaat niin, että ne haittaavat mahdollisimman vähän Sopija-
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puolten töitä ja työt saadaan suoritettua ennen uudisrakentamisen käyt-
töönottoa. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, tavoitteena on, että 
työt suoritetaan niin, että se mahdollisimman vähän haittaa Uudisraken-
nusten käyttöä niiden valmistuttua.  

Yrityksen oikeudesta vuokrata tilapäisesti katualueita uudisrakentamista 
varten on sanottu kohdassa 4.5.4.3.  

Mikäli edellä sanottuun tai sanottuihin töihin ryhdytään, Kaupunki tekee 
työt itse ja/tai kilpailuttaa ne erillisenä julkisina hankintoina, ellei erikseen 
toisin sovita.  

8. Tonttien vuokraaminen ja osto-oikeus ja rakennusten myynti 

8.1. Ennakkoehto maanvuokrasopimuksen solmimiselle 

Sopijapuolet sitoutuvat solmimaan Sopimusalueelle toteutettavien Uu-
disrakentamisen toteuttamiseen tarvittavia Tontteja koskevat maanvuok-
rasopimukset [●] kuukauden kuluessa edellä kohdassa 4.4.1 tarkoitetun 
Sopimusalueen rakentamiskelpoisuuden varmistumisesta. Kaupunki si-
toutuu tiedottamaan aktiivisesti esirakentamistöiden etenemisestä siten, 
että Yrityksellä on tosiasiallinen mahdollisuus käynnistää Uudisrakenta-
misen rakennustyöt viipymättä Sopimusalueen rakentamiskelpoisuuden 
varmistuttua. koskevan asemakaavan lainvoimaistumisesta. Maanvuok-
rasopimus solmitaan liitteenä [●] olevan luonnoksen ja kohdissa 8.2 - 8.4 
mainittujen periaatteiden mukaisesti. 

Yritys on tietoinen, että maanvuokrasopimuksen allekirjoittaminen edel-
lyttää Kaupungin osalta, että toimivaltaisen toimielimen ja/tai viranhalti-
jan päätökset vuokrausperiaatteita ja vuokraamista koskien ovat tulleet 
lainvoimaisiksi. 

8.2. Tonttien vuokraaminen 

Tontit luovutetaan Yritykselle noin 60 vuodeksi maanvuokrasopimuk-
sella ennen maanrakentamistöiden käynnistymistä.  

Vaihtoehtoisesti vuokralaisena voi olla Yritys perustettavan tai perustet-
tavien yhtiöiden lukuun, yrityksen perustama tai perustamat yhtiöt tai yri-
tyksen konserniin kuuluva yhtiö tai yhtiöt. 

Kukin maanvuokrasopimus solmitaan olennaisilta osiltaan liitteenä [●] 
olevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. 

[Maanvuokrasopimuksen yhteydessä luovutettavista rakennuksista on 
sanottu edellä kohdassa 8.5 kohdassa].   

Maanvuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä allekirjoitetaan tässä 
sopimuksessa sanotut rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset jäljem-
pänä kohdan 9. kohdan mukaisesti.  

8.3. Tonttien vuokraushinta 

Kunkin Tontin vuotuinen vuokra perustuu asemakaavassa vahvistetta-
vaan pääkäyttötarkoituksen mukaiseen kerrosneliömetrimäärään ja 
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Kaupungin hyväksymään hintaan. Vuotuinen vuokra on 5 % edellä esi-
tetyn mukaisesti laskettavasta Tontin laskennallisesta arvosta. Maan-
vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. 

Tonttien yhteenlaskettu vuotuinen vuokra on [●] euroa, joka sidotaan 
elinkustannusindeksiin. Vuokra jakautuu tilalajeittain seuraavasti, ellei 
jäljempänä sanotusta muuta johdu:  

 

Tilalaji  k-m2 e/k-m² 

Liiketilat   [●] [●] 

Toimisto ja muut tilat [●] [●]  

Hotellitilat  [●] [●] 

 

Yhteensä [●] k-m².  

Edellä mainitut rakennusoikeuden yksikköhinnat on esitetty tämän Sopi-
muksen allekirjoittamispäivän elinkustannusindeksin pisteluvun tasossa 
[●] ja niitä korotetaan em. ajankohdan ja vuokrasopimuksen allekirjoitta-
mishetken välisellä elinkustannusindeksin pisteluvun muutoksella. Mikäli 
elinkustannusindeksin pisteluku laskee, ei esitettyjä yksikköhintoja kui-
tenkaan alenneta.  

Mikäli tämän toteutussopimuksen allekirjoittamisen ja maanvuokrasopi-
musten solmimisen välissä voimaan tulessa asemakaavamuutoksessa 
rakennusoikeus ja/tai sen määritelmä muuttaa edellä sanottuja raken-
nusoikeuksia tai liitteen 1 mukaisen suunnitelman rakennusoikeuksissa 
havaitaan virhe tai muutoin rakennusoikeuksia päätetään Sopijapuolten 
kesken yhteisymmärryksessä tarkistaa jatkosuunnittelun perustella vä-
häisessä määrin, ottaen huomioon mitä tässä Sopimuksessa ja sen liit-
teissä on sanottu, korjataan edellä sanottua Tonttien maanvuokraa 
edellä sanottuja yksikköhintoja käyttäen. Mikäli Yrityksellä on kuitenkin 
maanvuokrasopimusta solmittaessa rakennuslupa, tai Kaupunki on jo 
hyväksynyt tämän sopimuksen perusteella rakennuslupaa varten tehdyt 
suunnitelmat, maanvuokrasopimus solmitaan sen mukaisin rakennusoi-
keusoikeuksin.  

8.4. Osto-oikeus 

Kuhunkin solmittavaan maanvuokrasopimukseen sisällytetään vuokra-
laisen osto-oikeus Tonttiin, jota on mahdollisuus käyttää aikaisintaan sil-
loin kun Yritys on täyttänyt tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja 
Sopimusalueen Uudisrakentaminen on kokonaisuudessaan tämän To-
teutussopimuksen mukaisesti hyväksytty käyttöönotettavaksi. 

Osto-oikeus on voimassa viisi vuotta maanvuokrasopimuksen mukaisen 
vuokra-ajan alkamisesta. 

Kunkin pääkäyttötarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden yksikköhinta 
määräytyy edellä kohdassa 8.3 mainituin periaattein. Näin ollen osto-oi-
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keutta käytettäessä rakennusoikeuden yksikköhintoja tarkastetaan To-
teutussopimuksen allekirjoittamispäivän ja kauppakirjan allekirjoittamis-
hetken välisellä elinkustannusindeksin pisteluvun muutoksella. Elinkus-
tannusindeksin pisteluvun laskiessa rakennusoikeuden yksikköhintoja ei 
kuitenkaan alenneta. 

Tonteista maksettava kauppahinta tulee suorittaa kauppakirjan allekir-
joittamisen yhteydessä.  

Muutoin kauppa laaditaan kaupungin tavanomaisesti käyttämin ehdoin 
sekä tarvittavin hankekohtaisin lisäehdoin. 

8.5. Myytävät rakennukset 

[Tämän Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan esiso-
pimuksen Sopimusalueella sijaitsevien rakennusten myyntiä koskien. 
Sopimusalueella sijaitsevan rakennusten mahdollisesta myymisestä 
Helsingin sataman omistuksessaan olevien rakennusten osalta. Kau-
pungin omistuksessa olevien rakennusten mahdollisesta myymisestä 
päättää kaupungin toimivaltainen toimielin] 

[Täsmennetään sen perusteella, sisältyvätkö rakennukset voittaneen eh-
dotuksen konseptiin kaupungin tavoitteita vastaavalla tavalla.] 

 

9. Uudisrakentamiseen liittyvät rasite-, yhteisjärjestely- ja muut sopimukset 

Yritys laatii tämän Toteutussopimuksen mukaisen Uudisrakentamisen ja 
Yleisten osien toteuttamisen ja niiden pysyvien ja pitkäaikaisten oikeuk-
sien ja velvollisuuksien turvaamiseksi tarvittavat pysyvät rasite-, yhteis-
järjestely- ja muut sopimukset sekä niiden mahdolliset muutokset siten 
kuin tässä sopimuksessa on todettu.  

Rasite-, ja rasiteluonteisista oikeuksista ei peritä korvauksia, ellei jonkin 
asian osalta ole erikseen toisin tässä Sopimuksessa sovittu. Rasitteet ja 
yhteisjärjestelyt tulee toteuttaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisim-
man vähän haittaa rasitetulle osapuolelle. 

Mikäli edellä on sanottu, että oikeus tai velvollisuus toteutetaan rasiteso-
pimuksella, voidaan se toteuttaa myös yhteisjärjestelysopimuksella. 

Yritys on velvollinen toimittamaan rasitesopimukset projektiryhmän tar-
kastettavaksi ja hyväksyttäväksi tätä koskevilta osin niin ajoissa, että ne 
voidaan allekirjoittaa 8.2 kohdan mukaisen maanvuokrasopimuksen al-
lekirjoittamisen yhteydessä sekä sopimuksen mahdollisesti tarvittavat 
muutokset ennen Sopimusalueen Tonteille toteutettavien uudisraken-
nusten käyttöönottoa.  

Kaupunki avustaa aktiivisesti Yritystä sopimusten ja niiden muutosten 
laadinnassa niiltä osin, kuin ne koskevat Kaupunkia. Kaupunki sitoutuu 
myötävaikuttamaan siihen, että tässä Toteutussopimuksessa ja rasite-
sopimuksissa tarkoitetut järjestelyt sekä pysyvät ja pitkäaikaiset oikeudet 
ja velvoitteet saadaan asianmukaisesti, tasapuolisesti ja oikeudellisesti 
kestävällä tavalla järjestettyä. 
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Sopimukset allekirjoittavat Kaupunki ja Yritys perustettavien kiinteistö-, 
pysäköinti- tai vastaavien Tonttia tai Tontteja omistavien yhtiöiden puo-
lesta tai Tontteja ostavat olemassa olevat yhtiöt samanaikaisesti kohdan 
8.1 mukaisen maanvuokrasopimuksen solmimisen yhteydessä. 

Sopimukset liitetään osaksi maanvuokrasopimusta, mutta ne on mah-
dollista rekisteröidä, mikäli vuokralainen on käyttänyt kohdassa 8.4 tar-
koitettua osto-oikeutta. Yritys maksaa rasitteiden rekisteröinnistä aiheu-
tuvat kustannukset.  

Rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksiin otetaan ehto, jonka mukaan Sopi-
japuolet ja Tonttien mahdolliset myöhemmät haltijan ja luovutuksensaa-
jat ovat velvollisia tekemään Sopimusalueen tarkoituksen mukaisen to-
teuttamisen ja käytön edellyttämiä muutoksia, lisäyksiä ja täsmennyksiä 
sopimuksiin. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Kaupungilla on oikeus laittaa korvauk-
setta uudisrakennuksien ulkoseinään kulloinkin voimassa olevan lain-
säädännön perusteella katuvalaistukseen ja raitiovaunujen sähkönsyöt-
töön liittyviä kiinnikkeitä, johtoja ja vastaavia. Yritys on tulee huomioida 
näiden tilatarpeet osana Uudisrakentamisen suunnittelua. Lisäksi Kau-
pungilla on korvauksetta oikeus perustaa rasite Tontteihin, siltä osin kuin 
ne ovat yleisessä käytössä esimerkiksi kulkuyhteyksiä varten. 

10. Tiedottaminen ja myötävaikuttaminen   

10.1. Tiedottaminen 

Kaupunki ja Yritys hoitavat Sopimusalueen toteuttamista koskevan 
hankkeen tiedottamisen yhteistyössä. Tämän sopimuksen allekirjoitta-
misen jälkeen Yritys ja Kaupunki voivat tarvittaessa perustaa yhteisen 
tiedotusryhmän, joka koordinoi tiedotustoiminnan. Tarvittaessa ryhmään 
osallistuvat myös joukkoliikenteen operaattoreiden tiedotuksesta vas-
taavat. Yritys nimeää ryhmälle puheenjohtajan. 

Sopijapuolet toteavat yhteisesti, että avoin, oikea-aikainen, aktiivinen ja 
monipuolisesti eri tiedotuskanavien kautta tapahtuva tiedottaminen 
hankkeesta ja sen etenemisestä on välttämätöntä ja se edesauttaa 
hankkeen läpivientiä. Sopijapuolet pyrkivät yhteisesti luomaan hank-
keelle myönteisen julkisuuskuvan. Sopijapuolet järjestävät tarvittaessa 
yhteisen tiedotustilan/seinän työmaa-alueen läheisyydestä. 

Yritys vastaa hankkeen Uudisrakentamisen osien tiedottamisesta ja 
Kaupunki Yleisten alueiden tiedottamisesta. Erityisesti Sopijapuolten on 
huolehdittava tiedottamisesta Sopimusalueen lähiympäristössä liikku-
valle yleisölle ja naapureille. 

Yritys nimeää yhteisen tiedottamisesta vastaavan henkilön. 

Helsingin kaupungin Liikennelaitos vastaa hankkeen tiedottamisesta 
siltä osin, kun tiedottaminen liittyy joukkoliikenteen liikennejärjestelyihin. 
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10.2. Myötävaikuttaminen 

Sopijapuolet sitoutuvat aktiivisesti myötävaikuttamaan tämän Toteutus-
sopimuksen mukaisen Uudisrakentamisen ja Yleisten alueiden toteutta-
miseen huomioon ottaen tässä Sopimuksessa sovitut ehdot. 

Kaupungin myötävaikuttamisesta on erikseen sanottu edellä 7.1 koh-
dassa.  

11. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen 

11.1. Sopimuksen allekirjoittaminen ja voimaantulo 

Tämä Toteutussopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoitushetkellä.  

11.2. Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Toteutussopimus on voimassa, kunnes Sopijapuolet ovat täyttä-
neet kaikki tässä Sopimuksessa sovitut velvollisuutensa ja tässä sopi-
muksessa sovitut rasitteet, yhteisjärjestelyt ja muut pitkäaikaiset sopi-
musjärjestelyt on saatu sovittua edellä kohdan 9 mukaisesti. 

11.3. Sopimuksen ennenaikainen päättäminen 

Mikäli tämä Toteutussopimus irtisanotaan päättymään jollakin kohdan 
11.3.1 perusteella, ei irtisanojalla ole oikeutta vaatia muiden alakohtien 
perusteella Sopimuksen irtisanomista eikä niissä sanottuja seuraamuk-
sia, kuten sakkoja. 

11.3.1. Sopimuksen irtisanominen ennen maanvuokrasopimusten allekir-
joittamista 

11.3.1.1. Maanvuokrasopimuksen solmimisen laiminlyönti 

Kaupungilla on oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Toteutussopimus päät-
tymään välittömästi, jos Yritys tai sen omistama tai samaan konserniin 
kuuluva yhtiö ei tee edellä kohdassa 8.2 kohdassa tarkoitettua maan-
vuokrasopimusta Tonteista tässä Sopimuksessa sovitun mukaisesti, 
eikä tee sitä 30 päivän kuluessa kirjallisen irtisanomisuhkaisen huomau-
tuksen jälkeenkään.  

Mikäli Kaupunki irtisanoo Sopimuksen tämän kohdan 11.3.1.1 perus-
teella, Yritys on velvollinen maksamaan Kaupungille [●] euroa sopimus-
sakkona, jonka maksamisen vakuutena on Yrityksen kohdan 6.2 mukai-
sesti antama vakuus. 

Kaupungilla ei ole oikeutta saada tämän lisäksi muuta korvausta eikä 
sopimussakkoa.  

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tässä kohdassa sanottuun irtisanomi-
seen sovelleta kohtaa 12. kohtaa eikä muita mahdollisesti Sopimuksen 
sakko- eikä vahingonkorvausehtoja. 
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11.3.1.2. Asemakaavamuutos ei mahdollista Toteutussopimuksen noudatta-
mista 

Mikäli Helsingin kaupunginvaltuuston päättämä lainvoimaiseksi tullut 
asemakaavamuutos ei mahdollista tämän Sopimuksen mukaisen, liki-
määrin liitteenä 1 olevan suunnitelman toteuttamista, Sopijapuolet pyrki-
vät aktiivisesti neuvotteluilla löytämään ratkaisun Sopimusalueen toteut-
tamisesta tuolloin voimassa olevan asemakaavamuutoksen puitteissa. 
Mikäli neuvotteluratkaisua ei saada kuudessa (6) kuukaudessa aikaan, 
Yrityksellä ja Kaupungilla on kummallakin oikeus kirjallisesti irtisanoa 
tämä Toteutussopimus päättymään välittömästi.  

Yrityksellä ei ole vaatimuksia eikä saamisia Kaupungilta tämän Sopi-
muksen perusteella.2  

Kaupungilla ei ole vaatimuksia eikä saamisia Yritykseltä tämän Sopi-
muksen perusteella. 

Lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, ettei tässä kohdassa sanottuun irti-
sanomiseen sovelleta kohtaa 12 eikä mahdollisesti muita Sopimuksen 
sakko- eikä vahingonkorvausehtoja.  

11.3.1.3. Asemakaavamuutosta ei saada voimaan 

Yrityksellä on oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Toteutussopimus päätty-
mään välittömästi, jos tämän Sopimuksen mukaista toteuttamista mah-
dollistavaa asemakaavanmuutosta ei saada voimaan [●] kuukaudessa 
Sopimuksen allekirjoittamisesta.  

Mikäli em. asemakaavamuutosta ei saada voimaan [●] kuukauden kulu-
essa tämän Toteutussopimuksen allekirjoittamisesta, päättyy tämä So-
pimus ilman Sopijapuolten eri toimia, ellei toisin erikseen sovita.  

Samalla päättyvät kummassakin tapauksessa ilman eri toimenpiteitä 
tässä Sopimuksessa sanottu ja tämän Sopimuksen perusteella allekir-
joitetut muut sopimukset. 

Yrityksellä ei ole vaatimuksia eikä saamisia Yritykseltä tämän Sopimuk-
sen perusteella. 

Kaupungilla ei ole vaatimuksia eikä saamisia Yritykseltä tämän Sopi-
muksen perusteella. 

Lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, ettei tässä kohdassa sanottuun irti-
sanomiseen sovelleta kohtaa 12. eikä mahdollisia muita Sopimuksen 
sakko- eikä vahingonkorvausehtoja.  

11.3.1.4. Yrityksen taloudellisen aseman heikentyminen 

Mikäli voimassa olevasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Kaupungilla 
on oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Sopimus päättymään 60 päivän ku-
luessa irtisanomisilmoituksesta, jos Yritys tulee maksukyvyttömäksi, 
haetaan velkasaneeraukseen, konkurssiin, taikka Yritys sulautumisen, 

 
2 Sisäinen kommentti: Halutaanko tässä tilanteessa maksaa yritykselle korvaus suunnittelukustannuksista? 
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jakautumisen, Yritysjärjestelyn tai muun syyn vuoksi joutuu muutoin ti-
lanteeseen, jossa on selvää, ettei se kykene täyttämään tässä Sopimuk-
sessa sovittua suoritus-, toteutus- ja muuta velvollisuutta. Sopimus ei 
kuitenkaan pääty, jos Yritys irtisanomisajan päättymispäivään mennessä 
esittää hyväksyttäväksi järjestelyä, jolla Yrityksen suoritusvelvollisuus 
voidaan täyttää, ja joka voidaan kohtuudella hyväksyä. Kaupungilla on 
tällöin oikeus vaatia ulkopuolisen turvaavan vakuuden asettamista vel-
voitteiden turvaamiseksi.  

Irtisanottaessa samalla päättyvät ilman eri toimenpiteitä tässä Sopimuk-
sessa sanottu ja tämän Sopimuksen perusteella allekirjoitetut muut so-
pimukset.  

Mikäli Kaupunki irtisanoo Sopimuksen tämän kohdan perusteella, on Yri-
tys velvollinen maksamaan Kaupungille [●] euroa sopimussakkona, 
jonka maksamisen vakuutena on Yrityksen kohdan 6.2 mukaisesti an-
tama vakuus. 

Kaupungilla ei ole oikeutta saada tämän lisäksi muuta korvausta eikä 
sopimussakkoa.  

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tässä kohdassa sanottuun irtisanomi-
seen sovelleta kohtaa 12 eikä mahdollisia muita Sopimuksen sakko- 
eikä vahingonkorvausehtoja.  

11.3.2. Sopimuksen irtisanominen maanvuokrasopimuksen solmimisen 
jälkeen 

11.3.2.1. Sopimuksen olennainen rikkominen 

Kaupungilla on oikeus kirjallisesti irtisanoa tämä Toteutussopimus päät-
tymään välittömästi, jos Yritys selvästi tai olennaisesti rikkoo tätä Sopi-
musta sopimuskokonaisuus huomioon ottaen ja kirjallisesta irtisanomis-
uhkaisesta huomautuksesta huolimatta ei rikkomuksen korjaamiseen 
tarvittava aika huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, joka on vähintään 
60 päivää, korjaa rikkomustaan. 

Edellä kohdassa 9 sanotut rasite-, yhteisjärjestely-, ja muut sopimusjär-
jestelyt jäävät kuitenkin voimaan Toteutussopimuksen irtisanomisesta 
huolimatta. 

Edellä mainitussa tapauksessa Yritys maksaa kaupungille [●] euron suu-
ruisen sopimussakon, jonka maksamisen vakuutena on Yrityksen koh-
dan 6.2 mukaisesti antama vakuus.  

Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tässä kohdassa sanottuun irtisanomi-
seen sovelleta jäljempänä sanottua 12 kohtaa.  

12. Sopimussakko 

Mikäli Yritys selvästi tai olennaisesti rikkoo joko tämän Toteutussopimuk-
sen ehtoa tai sen perusteella tehtyä rasite- tai yhteisjärjestelysopimusta 
sopimuskokonaisuus huomioon ottaen eikä Kaupungin kirjallisesta, so-
pimussakkouhkaisesta, sopimusrikkomuksen yksilöivästä, huomautuk-
sesta huolimatta korjaa rikkomusta kohtuullisessa ajassa rikkomuksen 
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korjaamiseen tarvittava aika huomioon ottaen, joka on vähintään 60 päi-
vää, Yritys on velvollinen maksamaan kaupungille sopimussakkoa kus-
sakin tapauksessa enintään [●] euroa. 

Sopimussakon maksamisen vakuutena on Yrityksen kohdan 6.2 mukai-
sesti antama vakuus. 

Edellä mainittu sopimussakko ei kuitenkaan koske edellä kohdissa 5.1.2 
ja 11.3 mainittuja tapauksia. 

Kaupungilla on oikeus vaatia em. sopimussakon maksamisesta huoli-
matta tämän Toteutussopimuksen ehtojen ja sen nojalla tehtyjen rasite-
, ja yhteisjärjestelysopimusten noudattamista. 

Mikäli Yritys on jo joutunut maksamaan tämän kohdan perusteella sopi-
mussakkoa rikkomuksestaan ja sopimus sittemmin irtisanotaan samai-
sesta syystä edellä 11.3 kohdan perusteella, vähentää jo maksettu sopi-
mussakko irtisanomisen johdosta maksettavaa sopimussakkoa vastaa-
valla summalla.  

13. Sopimuksen muuttaminen  

Tätä Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti ja kummankin 
Sopijapuolen tulee kirjallisesti vahvistaa tehdyt muutokset. 

14. Sopimuksen ja sen oikeuksien ja velvoitteiden siirtäminen 

Yrityksellä ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta eikä sen osia ilman Kau-
pungin etukäteistä kirjallista suostumusta. 

15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet pyritään rat-
kaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisillä neuvotteluilla.  

Mikäli keskinäisillä neuvotteluilla ei saavuteta ratkaisua, sopijapuolet voi-
vat yhdessä sopia, että asiasta pyydetään riippumattoman ulkopuolisen 
asiantuntijan/sovittelijan lausunto. Lausunto ei kuitenkaan sido Sopija-
puolia.  

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ja riidat ratkaistaan en-
simmäisessä asteessa Helsingin käräjäoikeudessa. 

16. Sopimuksen allekirjoittaminen 

Tätä Sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kum-
mallekin Sopijapuolelle. 

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla] 
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Helsingissä [●]  

 

  [Yritys] 

 

  ________________________ _____________________ 

  [●] 

  

Helsingin Kaupunki 

 

________________________  

[●] 
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