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Ennakkotietoja
ryhmärakennuttamishankkeesta 31.5.2017



Uusi ryhmärakennuttamishanke 
on valmisteilla

Uusi ryhmärakennuttamishanke on valmisteilla Helsingin Kalasatamaan
Saraco D&M Oy toteuttaa uuden konsulttialoitteisen ryhmärakennuttamishankkeen Helsingin
Kalasatamaan. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan lakia ryhmärakennuttamisesta.

Yksilöllistä asumista merellisessä Kalasatamassa
Sompasaarenlaituri 8:n ryhmärakennuttamishanke upealla rantavyöhykkeellä Helsingin Kalasatamassa. 
Liikkuminen alueella on sujuvaa ja myöhemmin rakennettava raitiolinjayhteys entisestään parantaa 
yhteyksiä keskustaan.  Etäisyys Kalasataman metroasemalle on noin 750m ja Helsingin keskustaan noin 
4,5 kilometriä.

Toteutustapana konsulttialoitteinen ryhmärakennuttaminen
Konsulttialoitteinen ryhmärakennuttaminen tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon omistusasunnon
hankkimiseksi. Ryhmärakennuttamisessa et siis osta asuntoa vaan toimit hankkeessa rakennuttajana.
Ryhmärakennuttamisessa sinun ei kuitenkaan tarvitse olla rakennusalan ammattilainen. Asukasryhmän
kokoamisesta, suunnittelun ohjauksesta, rakennuttamisesta ja projektinjohdosta huolehtii Saraco D&M
Oy.

Saraco ohjaa hanketta koko prosessin ajan
Saraco D&M Oy on vuonna 1992 perustettu kiinteistökehitys- ja rakennuttajatoimisto, joka toteuttaa
hankkeen konsulttialoitteisena ryhmärakennuttamishankkeena. Saraco valmistelee, ohjaa ja johtaa
hanketta asukasryhmän lukuun, jotta hanke voi edetä ja toteutua ennakkotiedoissa ilmoitetulla tavalla.
Saraco toimii hankkeessa asukasryhmän ja asunto-osakeyhtiön asiantuntijana ja edunvalvojana.

Hanketta on valmisteltu etukäteen mm. tontin olosuhteiden, kaupunkikuvallisten vaatimusten ja
hankkeen kustannusrakenteen selvittämiseksi. Ryhmärakennuttajana voit vaikuttaa asuntosi
suunnitelmiin ja tulla tutuksi muiden osakkaiden kanssa jo hankkeen valmisteluvaiheessa. Erityisesti
asunnot ja rakennuksen yhteistilat voidaan toteuttaa ryhmärakennuttajien tarpeita ja toiveita vastaavasti.

Ryhmärakennuttamisessa hankkeeseen osallistuvista ryhmärakennuttajista muodostettavan asunto-
osakeyhtiön yhtiökokous ja hallitus tekevät kaikki hankkeen tärkeät päätökset.

Hitas asuntoja
Hanke toteutetaan Helsingin kaupungin hitas ehtojen mukaisesti. Mikäli omistat ennalta hitas-asunnon
joudut luopumaan omistuksestasi ennen tämän hankkeen valmistumista.
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Sompasaarenlaituri 8 - perustiedot
Tontti
Osoite: Sompasaarenlaituri 8, Kalasatama - Helsinki
Tontti: 91-10-632-3
Tontin asemakaavamerkintä: AK (VI / VIII), asuinkerrostalo
Rakennusoikeus: 3800 kem2
Tontin pinta-ala: 1255 m2
Tontin hallintaoikeus: Vuokratontti, vuokranantaja Helsingin Kaupunki

Rakennushanke
Rakennus: Uudisrakennus. Kaksiportainen asuinkerrostalo, osin kuusi, osin 

kahdeksan  kerrosta. Pohjakerroksessa sijaitsee liiketila, 
tekniset tilat, talopesula, kuivaushuone ja irtaimistovarastot. 
Rakennukseen ei rakenneta kellaria.

Asuntojen lukumäärä: 44 kpl (asuntojakauma voi muuttua mm. asuntoja yhdistettäessä)
Asuinpinta-ala: 3175 m2
Liiketilojen lukumäärä: 1 kpl
Liiketilojen pinta-ala: 126 m2
Pysäköinti: Viereisellä AH tontilla, pihakannen alla yhteispysäköintilaitoksessa,
autopaikkoja yhteensä 21 kpl
Yhteistilat: Talosauna ja kerhotila parvekkein

kahdeksannessa kerroksessa. Muut yhteistilat pohjakerroksessa
Helsingin kaupungin yhteistilaohjetta noudattaen.
Irtaimistovarastot: Pohjakerroksessa.

Yhteinen piha: Hankkeelle toteutetaan korttelin kaikkien tonttien
yhteishankkeena yhteinen ja kaikille avoin piha-
alue Kalasataman Palvelut Oy:n hallintaan.
Piha-alueella ei sallita ajoneuvoliikennettä.

Imujäte: Rakennus liitetään Kalasataman jätteen imukeräysjärjestelmään.
Lämmitysjärjestelmä: Vesikiertoinen keskuslämmitys, maalämpö / kaukolämpö

Suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipaja Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Jonecon Oy
LVI-suunnittelu: LVI Insinööritoimisto Helsingin Kartech Oy
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy
Geo-suunnittelu: Pohjatekniikka Oy

Ryhmärakennuttajakonsultti Saraco D&M Oy
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki
09 – 4176 8621
www.saraco.fi
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Ryhmärakennuttamislain 
edellyttämiä tietoja 
rakennuspaikasta

Rakennuspaikan tiedot
Kohde: Sompasaarenlaituri 8, Kalasatama, Helsinki
Sijaintikunta: Helsinki
Kaupunginosa: Kalasatama
Osoite: Sompasaarenlaituri 8, 00540 Helsinki
Tontin pinta-ala: 1255 m2
Tontin numero: 10632/3
Asuntojen lukumäärä: 44-46
Liiketilojen lukumäärä: 1
Rakennuspaikan hallintaperuste
Tontin hallintaperuste: Vuokratontti, vuokranantaja Helsingin Kaupunki. Tontin

vuokrauksen ehdot tarkentuvat myöhemmin.
Asuntoyhtiön yhtiöjärjestyksessä on säilytettävä hitas –
järjestelmän vaatimukset vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti.

Rakennusoikeus: 3800 kem2, josta liiketilaa 150 kem2. Lopullinen hankkeen 
rakennusoikeuslaskelman mukaisesti ja se voi poiketa 
asemakaavassa osoitetusta.

Rakennustyyppi: Kerrostalo
Kiinnitykset: Tonttiin voidaan kohdistaa kiinnityksiä vuokrasopimuksen

velvoitteiden vakuudeksi sekä mahdollista yhtiölainaa
varten mikäli lainaa haettaisiin.

Rasitteet: Korttelille 10632 laadittavan yhteisjärjestelysopimuksen
mukaisesti

Muut ehdot: Hitas
Rakennuspaikan käyttöä ja luovutusta koskevat rajoitukset
Tontti on varattu Saraco D&M Oy:lle ryhmärakennuttamishanketta varten. Tontti vuokrataan
asunto-osakeyhtiölle Helsingin kaupungilta pitkä-aikaisella tontinvuokrasopimuksella. Asunto-
osakeyhtiö hallitsee tonttia vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.
Rakennusta ja rakennustapaa koskevat alustavat suunnitelmat
Hankkeelle on laadittu alustavat suunnitelmat ja rakennustapaselostus. Asuinhuoneistoja
koskevat suunnitelmat täsmentyvät ryhmärakennuttajien haluamalla tavalla. Hanke rakennetaan
valmiiksi hankkeelle valittavien urakoitsijoiden toimesta, eikä huoneistoja jätetä
keskeneräiseksi. Hankkeen osakkaat eivät voi suorittaa omia rakennustöitä tai hankintoja
rakentamisvaiheen aikana.
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Ryhmärakennuttamislain edellyttämät tiedot hankkeen 
kustannuksista ja käytönaikaista veloituksista

Ryhmärakennuttajakonsultti

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.
Ryhmärakennuttajakonsultti huolehtii asunto-osakeyhtiön puolesta rakennushankkeeseen ryhtyvän
velvollisuuksien täyttämisestä.

Käynti- ja postiosoite:
Saraco D&M Oy
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki

Konsulttipalvelun keskeinen sisältö: tontin hankinta, viranomaisneuvottelut, suunnitteluttaminen,
maanvuokrasopimusten valmistelu, aikataulusuunnittelu, yhteistoiminta naapuritonttien ja naapurikorttelin
toteuttajien sekä Helsingin kaupungin kanssa, ryhmärakennuttamisasiakirjojen kokoaminen, asuntojen
markkinointi, asukasryhmän kokoaminen, ryhmärakennuttajien järjestäytyminen, asunto-osakeyhtiön
perustamisen koordinointi, yhtiön rekisteröinti, isännöinnin järjestäminen, muutossuunnittelun
järjestäminen, hankerahoituksen 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.

Hankkeen kustannusarvio
Hankkeelle on laadittu kustannusarvio, jonka mukaisella kustannustasolla hanke tulisi voida toteuttaa.
Kustannusarvion perustana on hankkeen suunnitelmista laskettu rakennusosa-arvio, jota on tarkennettu
referenssikohteiden toteutuneilla kustannuksilla, sekä muilla saatavilla olevat tiedoilla mm. suunnittelu- ja
konsulttisopimuksista sekä liittymismaksuista. Kustannusarvio ei sisällä asukkaiden mahdollisia
muutostöitä.

Arvio käytönaikaisista kustannuksista valmistumisen jälkeen

Hankkeelle laaditaan hoitokustannusarvio, jonka perusteella määritellään hankkeen valmistumisen jälkeen 
kannettavat hoitovastikkeet ja muut korvaukset esim. pysäköinnistä. Hoitokustannusarvio perustuu 
vastaavanlaisen asuinkerrostalokohteen hoitokustannuksiin. Lopullinen hoitokustannusarvio ja vastikkeet 
päätetään yhtiökokouksessa ennen hankkeen 
valmistumista.

Vastikkeiden perusteena
oleva huoneistoala: 3096,5 m2 sisältäen liiketilojen pinta-ala
Arvio hoitovastikkeesta: 5,40 € / m2 / kk, sisältää tontin vuokran osuuden noin 2,75 € / m2 / kk
Arvio vesimaksusta: 20,00 € / hlö /kk, arviolaskutus + tarkastus toteuman mukaisesti
Arvio laajakaistavastike: 20,00 € / huoneisto / kk, 10Mb taloyhtiölaajakaista
Sähkö: Kulutuksen mukaisesti
Pysäköintioikeus: 105,00 euroa / ap / kk
Arvio tontin vuokrasta: 8.450,00 € kuukaudessa
Päätöksenteko: Tulevan kiinteistön kunnossapito- ja huoltosopimukset kilpailutetaan 

hankkeen valmistuessa. Yhtiö päättää perittävistä vastikkeista.

- 5 -



Ryhmärakennuttamislain edellyttämiä ennakkotietoja 
hankkeesta

Hankkeeseen osallistuvien lisä- ja muutostöiden kilpailuttaminen

Hankkeeseen osallistuvat voivat teettää hankkeessa muutoksia mieltymystensä mukaisesti. Muutoksia voi
sisältyä sekä rakennusurakkaan, että rakennuttajan hankintoihin. Muutoksille lasketaan kustannusarvio
tai niistä laaditaan tarjous. Muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset kohdistetaan huoneistoille ja lisätään
asuntokohtaiseen kustannusarvioon. Kukin hankkeeseen osallistuva hyväksyy muutoksista aiheutuvat
kustannukset itse. Rakennusurakkasuoritus kilpailutetaan asukasmuutokset sisältävillä suunnitelmilla.
Hankkeeseen osallistuvat eivät voi itse suorittaa rakennus- tai asennustöitä hankkeessa
rakentamisvaiheen aikana.

Keittiö- ja komerokalusteet sekä kodinkoneet hankitaan rakennuttajan erillishankintana
perussuunnitelmissa esitettyjen ratkaisujen mukaisesti. Asukkaat käyvät myöhemmin läpi haluamansa
kaluste- ja kodinkonemuutokset valittavan kalustetoimittajan kanssa. Tällöin kalustetoimittaja hinnoittelee
muutokset ja laatii näistä tarjoukset.

Muut tiedot

Kohde toteutetaan Helsingin kaupungilta vuokratulle tontille Hitas-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 korttelin 10632 tontille 3. Samaan kortteliin toteuttavat asuntoja mm. A-Kruunu Oy,
Setlementtiasunnot Oy ja Oulun Rakennus-Teho Oy. Asunnot ovat ARA vuokra-asuntoja, ja omistusasuntoja.
Korttelin sisäpiha on yhteinen tontinrajoista riippumattomasti suunniteltu kokonaisuus, jossa kaikkien
tonttien käyttäjät voivat liikkua rajoituksetta. Korttelin sisäpihan käytöstä ja mm. huollon järjestämisestä on
sovittu tarkemmin yhteisjärjestelysopimuksessa.

Asunto-osakeyhtiölle osoitetaan autopaikat pihakannen alaisesta autohallista. Autohalli on lämmittämätön.
Pysäköintipaikat ovat nimeämättömiä. Osa paikoista on varustettu sähköauton latausmahdollisuudella.

Yhtiö liitetään jätteen imukeräysjärjestelmään ja tavanomaisiin kunnallisteknisiin järjestelmiin. Yhtiö
varaudutaan lämmittämään maalämmöllä. Kohteeseen on suunniteltu liiketila, joka on mahdollista
toteuttaa ravintolakäyttöön.

On mahdollista, että korttelin kaikki rakennukset eivät valmistu samanaikaisesti ja siten osia korttelista tai
ympäristöstä voi olla keskeneräisenä hankkeen valmistuessa.

Muita ennakkotietoja

Asunnon varanneille toimitetaan erillistä osallistumissopimusta vastaan tutustuttavaksi kaikki hankkeen
yksityiskohtaiset asiakirjat; ryhmärakennuttamissopimus, jonka liitteenä luonnos tontin
vuokrasopimuksesta, asunto-osakeyhtiön perustamissopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä, tarkennettu
kustannusarvio ja käytönaikainen talousarvio sekä ryhmärakennuttajakonsultin konsulttisopimus.
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Taloussuunnitelma
Rahoitus suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana

Ryhmärakennuttamishankkeen rahoitus hankkeen suunnittelu- ja 
rakennusaikana muodostuu seuraavasti:

− Osallistumismaksujen suuruutta vastaava osakepääoma yhtiön 
perustamisvaiheessa

− Rakennusaikaiset vastikesuoritukset erikseen tarkennettavan 
maksuaikataulun mukaisesti

− Taloyhtiölaina

Yhtiölle haetaan rakennusaikaista rahoitusta = taloyhtiölainaa vähintään 
50%  hankkeen arvosta. Rakennusaikainen taloyhtiölaina jaetaan 
asuinhuoneistoille rakennusaikaisen jyvityskertoimen mukaisesti. 

Rakennusaikaiset vastikkeet määritellään huoneistoille yhtiöjärjestyksen
mukaisella huoneistokohtaisella osuudella.

Osallistumismaksujen suuruinen osakepääoma muodostaa asunto-
osakeyhtiön peruspääoman, jonka suuruinen rahamäärä on suunniteltu
jätettäväksi asunto-osakeyhtiön kassaan hankkeen valmistumisen jälkeen.

Rahoitus valmistumisen jälkeen

Valmistumisen jälkeen asunto-osakeyhtiö kantaa osakkailta hoito- ja 
rahoitusvastiketta. Hoitovastike määräytyy huoneistoille yhtiöjärjestyksessä 
mainittavan asuinpinta-alan mukaisesti. 

Liiketilan omistaminen

Hankkeen valmistelussa lähdetään siitä, että liiketila jää yhtiön 
omistukseen. Yhtiö voi myöhemmin päättää toisinkin ja halutessaan 
päättää liiketilasta luopumisesta. 

- 7 -



Alustava hankeaikataulu
− Asukasryhmän kokoaminen kesä 2017
− Yhtiön perustaminen syksy 2017
− Rakentaminen käynnistyy kesä 2018
− Rakentaminen valmis loppuvuodesta 2019
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