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SOMPASAARENLAITURI 8, KALASATAMA     
RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE 
 
OHJE ASUKKAAN RAHOITUSVALMIUDEN TODENTAMISEKSI 
 
Sompasaarenlaituri 8 hanke toteutetaan konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeena. 
 
On tärkeää, että jokainen osallistuja voi suoriutua omalle asunnolle kohdistettavasta omarahoitusosuudesta.  
 
Vaikka omarahoitusosuus erääntyy maksettavaksi myöhemmin päätettävien maksuerien mukaisesti, haluamme 
ennakolta varmistua, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus järjestää hankkeen edellyttämä rahoitus. 
 
Omarahoituksen määrä on 40% asunnolle lasketusta kokonaiskustannusarviosta, esim. 400.000 euron asunnossa 
400.000 eur x 0,4 = 160.000 euroa. 
 
Maksuvalmiuden voi todentaa esim. seuraavasti: 
 

- pankin lainalupaus omarahoitusosuutta vastaavalle summalle 
- muu osoitus osallistujan maksuvalmiudesta, esim: arvopaperiote, tiliote tai omistusoikeusselvitys 

kiinteistöön tai asunto-osakkeeseen, jonka velattoman arvon tulee olla vähintään 70% varattavan asunnon 
omarahoituksen määrästä. 

 
OHJEITA / LISÄTIETOA OSAKKAAN PANKILLE: 
 
Sompasaarenlaituri 8 ryhmärakennuttamishanke toteutetaan konsulttialoitteisena 
ryhmärakennuttamishankkeena. Hanketta varten on perustettu asunto-osakeyhtiö. 
 
Saraco D&M Oy toimii hankkeessa ryhmärakennuttamislain tarkoittamana ryhmärakennuttajakonsulttina. 
 
Kunkin osallistujan on osoitettava rahoitusvalmius sen asuinhuoneiston omarahoitusosuuden kattamiseksi, 
josta osallistuja on kiinnostunut. Omarahoituksen lisäksi hanketta rahoitetaan asunto-osakeyhtiölle haettavalla 
taloyhtiölainalla. Valmistumisen jälkeen osallistuja voi halutessaan maksaa lainaosuuden pois osittain tai 
kokonaan. 
 
Hankkeen toteutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 

- hanke toteutetaan konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeena ja siinä noudatetaan 1.9.2015 
voimaan tullutta lakia ryhmärakennuttamisesta 

- hanke toteutetaan asunto-osakeyhtiönä ja siten, että hankkeen osallistujista tulee perustettavan 
asunto-osakeyhtiön osakkaita osakemerkinnän kautta. 

- hanke rahoitetaan osakkailta kerättävällä omapääomaehtoisella rahoituksella (vastikesuoritukset) ja 
rakennusaikaisella taloyhtiölainalla, joka on noin 60% hankkeen kokonaiskustannuksista 

- kunkin osakkaan omarahoitusosuus on vähintään 40% asunnon kustannuksista 
- omarahoitusosuus kerätään asunto-osakeyhtiölle yhtiökokouksessa päätettävän maksuaikataulun 

mukaisesti 
 
Perustettava yhtiö turvaa etunsa suhteessa osakkaisiinsa seuraavasti: 
 

- jokainen osakas panttaa merkitsemänsä osakkeet asunto-osakeyhtiölle perustamisen yhteydessä. 
- osake on pantattuna yhtiölle osakkeeseen kohdistuvien vastike- ja muiden velvollisuuksien vakuudeksi 

o osakkeen panttauksella turvataan asunto-osakeyhtiön etu suhteessa osakkaaseen 
- rakennusaikaisen taloyhtiölainan ehdot, korko ja lyhennysaikataulu täsmentyvät valittavan 

rahoittajapankin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.  
- taloyhtiölainan takaisinmaksu, korko ja lyhennykset maksetaan rahoitusvastikkeina hankkeen 

valmistuttua tai erikseen sovittavan maksuaikataulun mukaisesti 
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Ryhmärakennuttajakonsultin yhteystiedot: 
 
Saraco D&M Oy 
Eerikinkatu 28 
00180 Helsinki 
 
Lisätietoja antaa: 
 
Projektijohtaja 
Mikko Kaartinen 
mikko.kaartinen@saraco.fi 
0500 209 010 
 
Asiakaspalvelupäällikkö 
Rauni Kolehmainen 
rauni.kolehmainen@saraco.fi 
040 703 1828 
 


