
 

 

1 (3) 
SARACO D&M OY 
Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki 
Puh. 09 4176 860  Fax 09 4176 8610 
www.saraco.fi 

 

 

Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot  hanketta markkinoitaessa   1.7.2015 

ennen rakentamisvaiheen päättymistä 

 

 

Rakennuspaikan tiedot 

 

Kohde:     Välimerenkatu 24, Jätkäsaari, Helsinki 

Sijaintikunta:   Helsinki 

Kaupunginosa:   Länsisatama, Jätkäsaari 

Osoite:     Välimerenkatu 24, 00220 Helsinki 

Tontin pinta‐ala:   1 420 m2 

Tontin numero:   20815/1 

Tontin hallintaperuste:   vuokratontti 

 

Rakennusoikeus ja rakennustyyppi 

 

Rakennusoikeus:   3 800 kem2, josta liiketiloja 600 kem2 

Rakennustyyppi:   kerrostalo 

 

Toteutusmuoto 

 

Hanke  toteutetaan  asunto‐osakeyhtiömuotoisena,  ryhmärakennuttamislain  tarkoittamana 

konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeena ja Helsingin kaupungin Hitas II ‐ehdoin. 

 

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.  Hitas‐asunnoille  vahvistetaan  asuntokohtainen  hankinta‐arvo  hankkeen 

valmistuttua. 

 

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 
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 Markkinointi, ennakkotietojen kokoaminen, asiakaspalvelu, asukasryhmän kokoaminen 

 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, 

Hitas‐asuntojen omistusrajoituksen valvonnasta huolehtiminen 

 

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 Hitas  II  ‐ehdoin. Jos hankkeeseen 

osallistuva omistaa  jo entuudestaan Hitas‐asunnon  ja merkitsee asunto‐osakeyhtiön osakkeita, 

on  kaikista  vanhoista  Hitas‐omistuksista  luovuttava  viimeistään  kohteen  vastaanottoon 

mennessä. 

 

Kohde  toteutetaan  kortteliin  20815.  Samaan  kortteliin  on  suunniteltu  vuokra‐asuntoja, 

omistusasuntoja  ja  hotelli.  Korttelin  sisäpiha  on  yhteinen  tontinrajoista  riippumattomasti 

suunniteltu kokonaisuus. 

 

Asunto‐osakeyhtiölle  osoitetaan  autopaikat  Jätkäsaaren  kalliopysäköintiluolasta. 

Pysäköintipaikat ovat nimeämättömiä. 

 

Kohde  liittyy  Jätkäsaaren  imujätekeräysjärjestelmään,  kaukolämpöön  ja  tavanomaisiin 

kunnallisteknisiin järjestelmiin. 

 

Kohteeseen  on  suunniteltu  4  kpl  liiketiloja,  joista  kaksi  on  mahdollista  toteuttaa 

ravintolakäyttöön. 


