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Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot  hanketta markkinoitaessa   8.7.2015 

ennen rakentamisvaiheen päättymistä 

 

 

Rakennuspaikan tiedot 

 

Kohde:     Polariksenkatu 9, Kalasatama, Helsinki 

Sijaintikunta:   Helsinki 

Kaupunginosa:   Sörnäinen, Kalasatama, Sörnäistenniemen alue 

Osoite:     Polariksenkatu 9, 00540 Helsinki 

Tontin pinta‐ala:   720 m2 

Tontin numero:   10587/11 

Tontin hallintaperuste:   vuokra‐ tai omistustontti 

 

Rakennusoikeus ja rakennustyyppi 

 

Rakennusoikeus:   1050 kem2 

Rakennustyyppi:   pienkerrostalo 

 

Toteutusmuoto 

 

Hanke  toteutetaan  asunto‐osakeyhtiömuotoisena,  ryhmärakennuttamislain  tarkoittamana 

konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeena ilman Hitas‐ehtoja. 

 

Ryhmärakennuttamisen eroaminen asuntokaupasta 

 

Konsulttialoitteinen  ryhmärakennuttaminen  eroaa  asuntokaupasta  monelta  osin. 

Ryhmärakennuttamisessa  hankkeen  asukkaat  perustavat  ryhmärakennuttajakonsultin 

ohjauksessa  asunto‐osakeyhtiön,  joka  rakennuttaa  hankkeen  ja  toimii  maankäyttö‐  ja 

rakennuslain tarkoittamana rakennushankkeeseen ryhtyvänä. 

 

Asukkaat tulevat asunto‐osakeyhtiön osakkaiksi osakemerkinnän ja yhtiön perustamisen kautta. 

Hankkeessa ei näin ole asuntokauppalain tarkoittamaa perustajaosakasta (esim. rakennusliike), 

joka myy asunto‐osakkeen kuluttajalle ensimmäistä kertaa käyttöönotettavaksi. 

 

Konsulttialoitteisessa  ryhmärakennuttamisessa  rakennuttajakonsultti  Saraco  D&M  Oy 

valmistelee  hankkeen  ryhmärakennuttajien  toteutettavaksi  ja  johtaa  hanketta 

ryhmärakennuttamisen  sopimusasiakirjojen  mukaisesti  asukkaiden  perustaman  asunto‐

osakeyhtiön lukuun. Ryhmärakennuttajakonsultti on hankkeen alullepanija, asunto‐osakeyhtiön 

palvelutuottaja ja edunvalvoja. 
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Ryhmärakennuttamisessa hankkeen  ja asuntojen  lopulliset kustannukset vahvistuvat hankkeen 

valmistuttua.  Ryhmärakennuttajakonsultti  on  velvollinen  huolehtimaan,  että  hanke  toteutuu 

ryhmärakennuttamislain  edellyttämien  asukkaille  annettujen  ennakkotietojen  mukaisesti. 

Asunnoilla  ei  näin  ollen  ole  absoluuttista  hankintahintaa  vaan  toteutuksesta  muodostuva 

hankintakustannus. 

 

Ryhmärakennuttamishanke  toteutetaan  urakkasuoritukset  kilpailuttamalla. 

Rakennuttajakonsultti  huolehtii  hankintojen  kilpailutuksesta  ja  rakennusaikaisista 

tilaajatehtävistä  asunto‐osakeyhtiön  puolesta.  Rakennusurakat  tehdään  rakennusalan  yleisten 

sopimusehtojen  YSE1998 mukaisina  urakoina.  Takuuaika  urakkasuoritukselle  on  kaksi  vuotta. 

Tämän lisäksi urakoitsija on YSE1998 ehtojen mukaisesti vastuussa piilevistä virheistä tai törkeistä 

laiminlyönneistä,  joiden  asunto‐osakeyhtiö  näyttää  aiheutuneen  täyttämättä  jääneestä 

suorituksesta. Asuntokaupassa näyttövastuu on perustajaurakoitsijalla. 

 

Ryhmärakennuttamisessa  asunto‐osakeyhtiö  on  tavanomaisesta,  asuntokauppalain 

tarkoittamasta  yhtiöstä poikkeavassa  asemassa. Ryhmärakennuttamisessa  asunto‐osakeyhtiön 

käytössä on kuitenkin nimetyt  ja pätevät työmaavalvojat koko hankkeen toteutusvaiheen ajan. 

Tavanomaisessa  asuntokaupassa  asunnonostajat  voivat  asettaa  hankkeelle  rakennustyön 

tarkkailijan, mutta rakennustyön valvojan asettaa perustajaurakoitsija. 

 

Hankkeesta luopuminen 

 

Hankkeeseen osallistuva voi  luopua osallistumisestaan  seuraamuksitta aina  siihen  saakka, kun 

ryhmärakennuttamissopimus allekirjoitetaan  ja asunto‐osakeyhtiö perustetaan. Tämän  jälkeen 

ryhmärakennuttaja on asunto‐osakeyhtiön osakkeenomistaja ja voi luopua hankkeesta myymällä 

omistetut asunto‐osakeyhtiön osakkeet ja näihin liittyvät velvollisuudet uudelle osakkaalle. 

 

Ryhmärakennuttajakonsultti 

 

Ryhmärakennuttajakonsultti:    

Saraco D&M Oy 

Eerikinkatu 28 

00180 Helsinki 

 

Konsulttipalvelun keskeinen sisältö: 

 Tontin  hankinta,  viranomaisneuvottelut,  suunnittelu‐  ja  rakentamiskelpoiseksi 

saattaminen, maanvuokrasopimusten valmistelu 

 Hankekehitys, aikataulutus, projektin suunnittelu 

 Yhteistoiminta naapuritonttien ja naapurikorttelin toteuttajien sekä Helsingin kaupungin 

kanssa 

 Markkinointi, ennakkotietojen kokoaminen, asiakaspalvelu, asukasryhmän kokoaminen 
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 Ryhmärakennuttajien järjestäytyminen, asukasryhmän kokoaminen, asuntojen jakaminen 

ja varaaminen 

 Asunto‐osakeyhtiön  perustamisen  koordinointi,  rekisteröinti‐ilmoitusten  jättäminen, 

isännöinnin järjestäminen 

 Asukaslähtöisen suunnittelun järjestäminen ja johtaminen 

 Hankerahoituksen ja vakuusjärjestelyjen suunnittelu 

 Rakennusaikainen hallinnon ohjaus ja päätöksenteon valmistelu 

 Kustannussuunnittelu, ‐seuranta ja ‐raportointi 

 Rakennusaikaiset tehtävät, työmaavalvonnan järjestäminen 

 Yleiset hankkeeseen liittyvät tehtävät, tontinvarauspäätöksen ehtojen noudattaminen 

 

Markkinoinnista vastaava taho 

 

Markkinoinnista vastaava yritys:  Saraco D&M Oy 

Käyntiosoite:     Eerikinkatu 28, 4. krs, 00180 Helsinki 

Puhelin:       09 4176 8621 

 

Muut tiedot 

 

Kohde  toteutetaan  Helsingin  kaupungilta  vuokratulle  tontille  ilman  Hitas‐ehtoja.  Tontin 

ostamisesta  tai  vuokraamisesta  sovitaan  erikseen  asunto‐osakeyhtiön  ja  Helsingin  kaupungin 

kesken. 

 

Kohde  toteutetaan  kortteliin  10587.  Samaan  kortteliin  rakennetaan  Hitas‐omistusasuntoja, 

sääntelemättömiä  vuokra‐asuntoja  ja  valtion  tukemia  vuokra‐asuntoja.  Korttelin  sisäpihan 

tontille 10587/10 toteuttaa Kalasataman Palvelu Oy. 

 

Asunto‐osakeyhtiölle  osoitetaan  autopaikat  korttelin  yhteisestä  autohallista,  joka  sijaitsee 

pihakannen  alla  ja  sijoittuu  osittain  korttelin  asuntotonteille  ja  osittain  korttelipihan  tontille. 

Porrashuoneesta on käynti autohalliin. 

 

Kohde  liittyy  Kalasataman  imujätekeräysjärjestelmään,  kaukolämpöön  ja  tavanomaisiin 

kunnallisteknisiin järjestelmiin. 


