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RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TIETOPAKETTI

oikea käsitys ammattimaisen ryhmä-
rakennuttamisen erityispiirteistä, hank-
keen etenemisestä, kohteen suunni-
telmista sekä asuntojen kustannus-
arvioista.

Saraco kertoo hyvissä ajoin
verkkosivuillaan, milloin kohteen
asuntojen varaaminen alkaa. Pääset
mukaan asukasryhmään ilmoittautu-
malla halukkaaksi asunnon varaajaksi.
Asunnon varausoikeus syntyy asunto-
kohtaisesti ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Asunnon varaajan tulee osoittaa
maksuvalmiutensa asunnon hankinnan
rahoittamiseksi ennen lopullista
sitoutumista hankkeeseen.

Asunnon varaajista muodostettava
ryhmä perustaa asunto-osakeyhtiön
hankkeen toteuttamiseksi. Asunnon
varaajista tulee tällöin asunto-
osakeyhtiön osakkaita vastuineen ja
velvollisuuksineen.

UNELMIESI KOTI RYHMÄRAKENNUTTAMALLA –
HANKKEEN VALMISTELUSTA ASUKASRYHMÄN KOKOAMISEEN

”Kerrostalo-
hankkeiden 
toteuttaminen 
Helsingin parhaille 
paikoille on 
pitkäkestoinen 
prosessi, jossa on 
useita 
yhteensovitettavia 
asioita.”
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Arkkitehdin laatima havainnekuva As 
Oy Helsingin Juutinraumankatu 6 
hankkeesta, joka toteutettiin 
Jätkäsaaren alueelle.

Tervetuloa mukaan ryhmärakennut-
tamisen matkalle! Kerrostalohankkeen
toteuttaminen Helsingin parhaille pai-
koille on pitkäkestoinen prosessi, jossa
on useita yhteensovitettavia asioita.
Prosessin ymmärtäminen voi olla
helpompaa, kun kokonaisuutta
tarkastelee osa kerrallaan – hankkeen
valmistelusta asuntojen luovutukseen.

HANKKEEN VALMISTELU

Konsulttialoitteisessa ryhmärakennut-
tamisessa ryhmärakennuttajakonsultti
on valmistellut hanketta ennakkoon.
Näin hankkeen ennakkotiedot ovat
hankkeesta kiinnostuneiden tiedossa jo
ennen osallistumispäätöstä. Rakentami-
nen yksityiskohtaisella asemakaava-
alueella edellyttää monivaiheista
valmistelua ja suunnitelmien
yhteensovittamista. Neuvotteluja
käydään muun muassa naapuritonttien
toteuttajien sekä viranomaisten kanssa.
Ryhmärakennuttajakonsultin suorit-
taman ennakkovalmistelun ja viran-
omaiskäsittelyjen jälkeen hankkeesta
laaditaan kustannusarvio ja hanke on
valmis asukasryhmän kokoamista
varten.

ASUKASRYHMÄN KOKOAMINEN

Asukasryhmään liittyminen alkaa tutus-
tumalla hankkeen ennakkotietoihin.
Näin ryhmärakennuttamisesta kiinnos-
tuneelle muodostuu jo hankkeen alussa
.
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TOTEUTUSSUUNNITTELUSTA
VALMIISEEN ASUNTOON

”Rakentaminen käynnistyy asunto-
osakeyhtiön hyväksyttyä hankkeen 
budjetin, jota tarkistetaan 
urakkakilpailun tulosten 
perusteella.”
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Rakennus nousee ylös kerros kerrokselta. Tulevilla asukkailla on mahdollisuus tutustua 
koteihinsa jo työmaavaiheessa.

TOTEUTUSSUUNNITTELU JA RAKENTAMISEN VALMISTELU

Asunto-osakeyhtiö hankkii kohteelleen rakennusluvan sekä käynnistää toteutussuun-
nittelun ja rakentamisen valmisteluvaiheen, jotka rahoitetaan osakkailta kannettavilla
vastikkeilla. Ryhmärakennuttajakonsultti ohjaa hankkeen toteutussuunnittelua ja
mahdollista asukasmuutossuunnittelua. Joissain hankkeissa toteutussuunnittelua on voitu
tehdä jo ennen asunto-osakeyhtiön perustamista. Hankkeen rakennusurakka kilpai-
lutetaan toteutussuunnittelussa tehtyjen urakkasuunnitelmien pohjalta. Urakkatarjousten
vertailun ja urakkaneuvottelujen jälkeen asunto-osakeyhtiö valitsee urakoitsijan.

RAKENTAMINEN

Rakentaminen käynnistyy asunto-osakeyhtiön hyväksyttyä hankkeen budjetin, jota tarken-
netaan urakkakilpailun tulosten perusteella. Urakkasopimukset laaditaan asunto-osake-
yhtiön lukuun. Ryhmärakennuttajakonsultti pitää silmällä asunto-osakeyhtiön etua koko
rakennushankkeen ajan ja lisäksi urakkasuoritusta valvotaan asuntoyhtiön valitsemien
valvojien toimesta.

ASUNTOJEN LUOVUTUS ASUKKAILLE

Rakentamisvaihe päättyy asuntojen tarkastamiseen ja rakennushankkeen luovutukseen
asunto-osakeyhtiölle. Asunto-osakeyhtiö luovuttaa asunnot edelleen yhtiön osakkaille.
Asunto-osakeyhtiö kilpailuttaa hankkeelle käytönaikaiset palvelut ja huoltoliikkeen sekä
alkaa periä osakkailta hoitovastiketta ja vesimaksuja. Asuminen uudessa asunto-
osakeyhtiössä voi alkaa.
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Ryhmärakennuttamisessa ei ole kyse valmiin asunnon ostamisesta, vaan asunnon
rakennuttamisesta ammattimaisesti johdetussa hankkeessa.

• Ryhmärakennuttamisessa hankkeen osakkaat toimivat asunto-osakeyhtiön perustaji-
na. Tulevien asukkaiden perustama asunto-osakeyhtiö toimii maankäyttö- ja rakennus-
lain tarkoittamana rakennushankkeeseen ryhtyvänä vastaten maankäyttö- ja raken-
nuslaissa esitetyistä vastuista ja velvollisuuksista.

• Osakkaat vastaavat asunto-osakeyhtiön rahoituksesta ja hankkeen toteutuksen
edellyttämästä päätöksenteosta.

• Konsulttialoitteisessa ryhmärakennuttamishankkeessa ei ole asuntokauppalain tarkoit-
tamaa perustajaosakasta tai rakennusliikettä, jolla olisi yhtiötä ja osakkaita kohtaan
asuntokauppalain mukainen myyjän vastuu rakentamis- tai takuuaikana. Asukkaat
eivät siis ole asuntokauppalain tarkoittamia perustajaosakkaita, eli gryndereitä.

• Rakennustyöt suoritetaan rakennusalan yleisten sopimusehtojen YSE1998 mukaisina
urakkasuorituksina. Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun lisäksi urakoitsija on sopimus-
ehtojen mukaisesti vastuussa piilevistä virheistä tai törkeistä laiminlyönneistä, joiden
asunto-osakeyhtiö, asuntokauppalaista poiketen, näyttää aiheutuneen täyttämättä
jääneestä suorituksesta tai laiminlyönnistä.

• Rakennusliikkeen konkurssitilanteessa ennen kuin 10 vuotta on kulunut hankkeen
valmistumisesta, vastuu ja riski mahdollisista piilevistä virheistä jää asuntoyhtiön
kannettavaksi.

• Ryhmärakennuttamisessa hankkeelle asetetaan rakennusajaksi riippumattomat
asiantuntijavalvojat, jotka huolehtivat, että toteutus on sopimusasiakirjojen ja
hankkeelle asetettujen ehtojen mukainen.

• Asukkaat tulevat asunto-osakeyhtiön osakkaiksi osakemerkinnän ja yhtiön
perustamisen kautta. Hankkeessa ei näin ole asuntokauppalain tarkoittamaa
perustajaosakasta, joka myisi asunto-osakkeen kuluttajalle ensimmäistä kertaa
käyttöönotettavaksi.

• Asunnoilla ei ole lopullista hankintahintaa ennen hankkeen valmistumista. Hanke
toteutetaan kustannusarvion perusteella.

• Ryhmärakennuttamalla toteutettu asunto-osakeyhtiö on tavanomaisesta,
asuntokauppalain tarkoittamasta asuntoyhtiöstä erilaisessa asemassa kymmenen
vuotta hankkeen valmistumisesta, rakennusurakan yleisten sopimusehtojen ja
asuntokauppalaissa olevien velvoitteiden erilaisuuden johdosta.

• Ryhmärakennuttaminen hankkeen toteutusmuotona kirjataan asunto-osakeyhtiön
isännöitsijätodistukseen ja yhtiöjärjestykseen, sillä toteutustapa tulee olla myös
myöhempien osakkaaksi tulevien tiedossa.

RYHMÄRAKENNUTTAMINEN
POIKKEAA ASUNTOKAUPASTA

Peruskiven muuraus on vanha perinne. 
Tapahtuma kokoaa tulevat asukkaat 

yhteen juhlistamaan oman 
rakennuskohteen rakentamisen 

käynnistymistä.

”Tulevien 
asukkaiden 

perustama asunto-
osakeyhtiö toimii 

maankäyttö- ja 
rakennuslain 
tarkoittamana 

rakennus-
hankkeeseen 
ryhtyvänä.”
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HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Ennakkovalmistelujen sekä laadittujen suunnitelmien pohjalta 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 huoneistokohtaisia muutostöitä.

URAKKA- JA HANKINTASOPIMUSTEN KILPAILUTTAMINEN

Ryhmärakennuttajakonsultti on kilpailuttanut etukäteen hankkeen suunnittelijat ja laatinut
näiden kanssa asuntoyhtiön lukuun siirrettävät suunnittelusopimukset. Kaikki muut
hankinnat ja urakat kilpailutetaan ja sopimukset hyväksytetään perustettavan asunto-
osakeyhtiön hallituksella tai yhtiökokouksella. Rakennusurakalle sopivin urakkamuoto ja
urakkajako arvioidaan tapauskohtaisesti erikseen ja se esitetään asunto-osakeyhtiön
hyväksyttäväksi. Päätökset urakoitsijavalinnoista tekee hankkeen toteuttava asunto-
osakeyhtiö.

Kaikki urakka- ja hankintasopimukset tehdään asunto-osakeyhtiön lukuun ja osakkaat
vastaavat näistä yhteisvastuullisesti ja yhtiöjärjestyksessä mainittujen huoneistokohtaisten
kustannusosuuksien suhteessa. Poikkeuksena ovat asukkaiden tilaamat lisä- ja muutostyöt,
joiden kustannuksista osakkaat vastaavat kokonaisuudessaan itse rakennusurakoitsijan
laatiman kustannusarvion tai todellisten kustannusten mukaisesti.

VARAUTUMINEN HANKINTAKUSTANNUSTEN KOHOAMISEEN ENNAKKOTIEDOISSA 
ILMOITETUSTA

Huolellisesta valmistelusta ja ennakoinnista huolimatta hankkeen kokonaiskustannukset
voivat nousta ennakkotiedoissa ilmoitetusta. Osakkaat on ryhmärakennuttamislain
edellyttämällä tavalla jo ennakkotiedoissa velvoitettava varautumaan kustannusarvion
kohoamiseen.

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO PERUSTUU 
REFERENSSIKOHTEIDEN TOTEUTUNEISIIN KUSTANNUKSIIN

”Päätökset 
urakoitsija-
valinnoista tekee 
hankkeen 
toteuttava asunto-
osakeyhtiö.”
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As Oy Helsingin Capri valmistui Jätkäsaareen vuonna 2018. 
Kohteessa on yhteensä 44 asuntoa ja komeat kattoterassilla 

varustetut asukkaiden yhteiset vapaa-ajantilat.

Hankkeen käynnistämisen edellytykset:

• Ryhmärakennuttajakonsultti on val-
mistellut hanketta ennakkoon ryh-
märakennuttajien puolesta ja ko-
koaa asukasryhmän hankkeen
toteuttamiseksi.

• Tulevat asukkaat päättävät asunto-
osakeyhtiön perustamisesta ja hank-
keen käynnistämisestä.

• Asunto-osakeyhtiön perustamisen
jälkeen osakkailta aletaan periä
vastikkeita suunnittelukustannusten
kattamiseksi. Samalla asunnon
varaajista tulee yhtiön osakkaita,
eikä hankkeesta voi luopua muutoin
kuin luovuttamalla osakkeet
edelleen uudelle osakkaalle.
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KOKONAISKUSTANNUKSIIN PERUSTUVA SUUNNITELMA YHTIÖN RAHOITUKSESTA

Ryhmärakennuttamishanke rahoitetaan osakepääomalla, osakkailta kannettavilla suunnit-
telu- ja rakennusaikaisilla vastikkeilla ja taloyhtiölainalla. Vastikkeiden maksuaikataulu täs-
mentyy hankkeen aikataulun ja rahoitustarpeen mukaisesti.

Rakennushankkeen valmistuttua yhtiön käytönaikaiset kustannukset katetaan osakkailta
kannettavilla hoitovastikkeilla asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Valmistumisen jälkeisen ensimmäisen vuoden talousarviolaskelma on ennakkotietojen
liitteenä. Talousarvio on laadittu saatavilla oleviin tietoihin perustuen. Asuntoyhtiön
yhtiökokous päättää hoitovastikkeiden ja muiden korvausten suuruuden vuosittain
yhtiökokouksessa.

HANKKEESTA RAPORTOINTI

Ryhmärakennuttajakonsultti ja asunto-osakeyhtiön hallitus huolehtivat hankkeeseen
osallistuville hankkeeseen raportoinnista ja tiedottamisesta. Tiedottamista suoritetaan
asunto-osakeyhtiölain mukaisesti ja aina kuitenkin noin kerran kuukaudessa läpi koko
hankkeen ajan. Asunto-osakeyhtiön virallisiin kokouksiin esim. yhtiökokoukset osakkaat
kutsutaan asunto-osakeyhtiölain mukaisin menettelyin.

HANKE RAHOITETAAN OSAKEPÄÄOMALLA, 
RAKENNUSAIKAISILLA VASTIKKEILLA JA TALOYHTIÖLAINALLA 

”Rakennus-
hankkeen 

valmistuttua yhtiön 
käytönaikaiset 
kustannukset 

katetaan osakkailta 
kannettavilla 

hoitovastikkeilla.”
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Kohteen rakentamisen etenemisestä 
viestitään tuleville asukkaille.
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HANKKEESTA LUOPUMINEN JA 
ODOTTAMATON 
MAKSUKYVYTTÖMYYSTILANNE

Hankkeeseen osallistuva voi luopua
osallistumisestaan seurauksitta aina
siihen saakka, kun ryhmärakennut-
tamissopimus on allekirjoitettu ja
asunto-osakeyhtiö on perustettu. Tämän
jälkeen ryhmärakennuttaja on asunto-
osakeyhtiön osakkeenomistaja ja voi
luopua hankkeesta vain myymällä tai
muutoin luovuttamalla omistamansa
asunto-osakeyhtiön osakkeet kolman-
nelle osapuolelle. Osakkeen luovutuk-
sessa on hankkeen erityispiirteiden
vuoksi käytettävä hankkeelle laadittavaa
kauppakirjaa ja noudatettava siinä
mainittuja ehtoja. Ryhmärakennuttaja-
konsultti avustaa uuden osakkaan
etsimisessä.

Asuntoyhtiön maksuvalmius mitoitetaan
siten, että yksittäisen
osakkeenomistajan odottamaton
maksukyvyttömyys ei vaikuta asunto-
osakeyhtiön taloudelliseen asemaan
rakennusaikana. Maksukyvyttömyysti-
lanteessa osakkaan on kuitenkin oltava
välittömästi yhteydessä asunto-osake-
yhtiön hallitukseen ja meneteltävä
muutoinkin ryhmärakennuttamissopi-
muksen mukaisesti.

Tahallisesta tai välinpitämättömyyden
seurauksena syntyvästä osakehuoneis-
toon kohdistuvan velvoitteen laimin-
…….

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEESSA YKSILÖLLISET 
ASUNTOKOHTAISET MUUTOKSET OVAT MAHDOLLISIA

”Perustason ylittävistä 
muutoksista ja 

materiaaleista vastaa 
aina osakkeen 

omistaja.”
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Keittotila on monelle kodin sydän, 
jossa vietetään paljon aikaa 
perheen ja ystävien kesken. 
Tyypillisimmät asuntojen 
muutostyöt kohdistuvakin juuri 
keittotilaan.

lyönnistä voidaan määrätä sanktio, joka
on määritelty ryhmärakennuttamis-
sopimuksessa.

Mikäli ryhmärakennuttaja ei suoriutuisi
maksuvelvollisuudestaan, on hankkeen
muiden osakkaiden vastattava tähän
osakkeeseen kohdistuvista maksu-
velvoitteista lisämaksuna. Asunto-
yhtiöllä on saataviensa vakuutena
kaikkien asuinhuoneistojen hallintaan
oikeuttavat osakkeet, jotka yhtiö voi
realisoida ryhmärakennuttamissopi-
muksessa mainitulla tavalla.

ASUKASMUUTOKSET ASUNTO-
OSAKEYHTIÖSSÄ

Ryhmärakennuttamisessa asukkaat voi-
vat teettää asuntoihinsa muutoksia
omien mieltymystensä mukaisesti
hankekohtaiset muutosohjeet huomi-
oiden.

Ryhmärakennuttamalla toteutetussa
hankkeessa noudatetaan kunnossapito-
ja korjausvastuun osalta tavanomaisia
käytäntöjä, mikäli näistä ei ole erikseen
kirjattu erityistä huolto-, hoito-,
kunnossapito- tai korjausvastuuta
asuntoyhtiölle tai osakkaalle yhtiö-
järjestykseen.

Asunto-osakeyhtiö vastaa rakennuksen
elinkaaren aikana korjaus- tai vahin-
kotilanteissa vain yhtiön perustason
mukaisista tuotteista ja materiaaleista.
…

Perustason ylittävistä muutoksista ja
materiaaleista vastaa aina osakkeen
omistaja. Asuntoihin tehdyt muutokset
kirjataan isännöitsijätodistukseen tai
muulla pysyvällä tavalla.

Hankkeen valmistumisen jälkeen
asunnoissa suoritettavista muutoksista
on aina ilmoitettava asuntoyhtiölle
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
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RYHMÄRAKENNUTTAJAKONSULTTI

Konsulttialoitteisessa ryhmärakennuttamisessa rakennuttajakonsultti Saraco 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 velvollisuuksista.

KONSULTTIPALVELUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Saracon konsulttialoitteisen ryhmärakennuttamishankkeen palvelun sisältö on kattava
kokonaisuus. Konsulttipalveluun kuuluu mm. tontin hankinta, maanvuokra-sopimusten
valmistelu, hankesuunnittelu, yhteistoiminta naapurien ja Helsingin kaupungin kanssa,
ryhmärakennuttamisasiakirjojen kokoaminen, rahoituksen valmistelu, hankkeen
markkinointi, asiakaspalvelu, asunto-osakeyhtiön perustamisen valmistelu, isännöinnin
järjestäminen, rakennusaikaisen hallinnon ohjaus ja päätöksenteon valmistelu, kustannus-
suunnittelu, -seuranta ja –raportointi, työmaavalvonnan järjestäminen, aikataulun
seuranta ja raportointi sekä tontinvarauspäätöksen ehtojen noudattamisen valvominen.

RYHMÄRAKENNUTTAJAKONSULTTI VALMISTELEE 
HANKKEEN RYHMÄRAKENNUTTAJIEN TOTEUTETTAVAKSI

”Ryhmärakennuttajakonsultti 
on hankkeen alullepanija, 

asunto-osakeyhtiön 
palvelutuottaja ja 

edunvalvoja. 
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Hankkeen valmisteluvaiheessa rakennuttajakonsultti ohjaa 
suunnittelua siten, että kohteen yhteistilat ovat kutsuvat ja viihtyisät.
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SOPIMUKSET TUKEVAT
REITTIÄ KOHTI YHTEISIÄ PÄÄMÄÄRIÄ

Ryhmärakennuttamishankkeeseen liittyy useita eri sopimuksia, jotka ryhmärakennuttaja-
konsultti valmistelee hankkeesta kiinnostuvalle tutustuttavaksi jo hankkeen markkinointi-
vaiheessa.

OSALLISTUMISSOPIMUS

Hankkeesta kiinnostuneet vahvistavat kiinnostuksensa hankkeessa olevaan asuntoon
osallistumissopimuksella, jonka vakuudeksi maksetaan osallistumismaksu. Osallistumis-
sopimuksesta voi vetäytyä seurauksetta - tällöin osallistumismaksu palautetaan viipymättä.
Osallistumismaksut palautetaan osallistujille myös mikäli hanke peruuntuisi ennen asunto-
osakeyhtiön perustamista.

RYHMÄRAKENNUTTAMISSOPIMUS

Ryhmärakennuttamissopimus laaditaan hankkeen toteuttavien osapuolten kesken ennen
asunto-osakeyhtiön perustamista. Sopimuksessa sovitaan yhtiön perustamisesta, yhtiön
rahoituksesta, yhtiön maksuvalmiuden turvaavista järjestelyistä, yhtiön edustamisesta
rakennusaikana, osakkeiden luovutuksesta rakennusaikana sekä muista hankkeen kannalta
olennaisista yksityiskohdista. Ryhmärakennuttamissopimus luo pelisäännöt hankkeen
toteuttaville luonnollisille henkilöille, joita hankkeen osapuolet sitoutuvat noudattamaan.
Ryhmärakennuttamissopimus on voimassa hankkeen valmistumiseen asti.

ASUNTO-OSAKKEIDEN PANTTAUSSITOUMUS

Ryhmärakennuttajat sitoutuvat lähtökohtaisesti panttaamaan perustamansa asunto-
osakeyhtiön osakkeet asunto-osakeyhtiön lukuun osakkaan maksuvelvollisuuden
täyttämisen vakuudeksi. Asunto-osakkeiden panttauksen yhteydessä asunto-osakeyhtiölle
voidaan myöntää oikeus panttina olevien osakkeiden luovutukselle edelleen esim.
rahalaitokselle, mahdollisen rakennusaikaisen yhtiölainan vakuudeksi.
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”Ryhmärakennuttamissopimus luo 
pelisäännöt, joita hankkeen osapuolet 

sitoutuvat noudattamaan.”
Jätkäsaareen toteutetulta kattoterassilta 
avautuu komeat näkymät kohti merta.

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN
PERUSTAMISSOPIMUS

Asunto-osakeyhtiön perustamissopi-
muksessa sovitaan yhtiön perus-
tamisesta. Perustamisen yhteydessä
yhtiölle muodostetaan hallitus ja
valitaan tarvittaessa isännöitsijä. Yhtiön
perustamisen yhteydessä osakkaat
sitoutuvat noudattamaan myös yhtiötä
sitovaa ryhmärakennuttamissopimusta.
Yhtiön perustamisen jälkeen hankkeesta
kiinnostuneet ovat asunto-
osakeyhtiölain mukaisen asunto-
osakeyhtiön osakkaita. Yhtiön osakkeista
ja osakasta koskevista velvollisuuksista
voi tämän jälkeen luopua vain siirtämällä
tai myymällä osakkeet edelleen.

SOPIMUS RYHMÄRAKENNUTTAJA-
KONSULTOINNISTA

Saraco toimii hankkeessa ryhmä-
rakennuttamislain tarkoittamana
ryhmärakennuttajakonsulttina ja johtaa
hanketta asunto-osakeyhtiön puolesta.
Sopimus ryhmärakennuttajakonsultoin-
nista tehdään asuntoyhtiön perustami-
sen yhteydessä. Saracon toimeksianto
päättyy hankkeen takuuaikaisten
tehtävien suorittamisen jälkeen.
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Ole rohkeasti yhteydessä projektitiimiimme kysyäksesi lisätietoja ryhmärakennuttamisesta.

RYHMÄRAKENNUTTAJAKONSULTTI

Sweco PM Oy
Annankatu 27, 00100 Helsinki
010 336 1710
www.saraco.fi

Jari Mänttäri Mika Vesterinen
asiakkuuspäällikkö hankepäällikkö
+358 40 630 1039 +358 40 355 8774
jari.manttari@sweco.fi mika.vesterinen@sweco.fi

KUINKA VOIMME AUTTAA?
OLE YHTEYDESSÄ JA KYSY LISÄÄ!

”Kerromme mielellämme lisää 
ryhmärakennuttamisesta ja 
käynnissä olevista 
hankkeista.”

Kruunuvuoren Juliaa ja Romeota 
valmistellaan toteutettavaksi Helsingin 

Kruunuvuorenrantaan.



RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TIETOPAKETTI

Maankäyttö- ja rakennuslaki kohdistaa
velvoitteita rakennushankkeeseen ryhty-
välle. Rakennushankkeeseen ryhtyvän
on huolehdittava siitä, että rakennus
suunnitellaan ja rakennetaan rakenta-
mista koskevien säännösten ja määräys-
ten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.
Olemme alle poimineet muutamia asia-
kokonaisuuksia, joihin laki ottaa kantaa.

117 a § (21.12.2012/958)
RAKENTEIDEN LUJUUS JA VAKAUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus suunnitellaan
ja rakennetaan siten, että sen rakenteet
ovat lujia ja vakaita, soveltuvat
rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestävät
rakennuksen suunnitellun käyttöiän.
Kantavien rakenteiden suunnittelun ja
mitoituksen on perustuttava rakenteiden
mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväk-
syttyihin suunnitteluperusteisiin taikka
luotettaviin koetuloksiin tai muihin käy-
tettävissä oleviin tietoihin. Rakennuksen
rakentamisessa on käytettävä rakentei-
den lujuuden ja vakauden kannalta
soveltuvia rakennustuotteita.

117 b § (21.12.2012/958)
PALOTURVALLISUUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus suunnitellaan
ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi.
Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava.
.

POIMINTOJA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISTA 
RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE

”Rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on 

huolehdittava, että 
rakennus suunnitellaan 

ja rakennetaan siten, 
että se on terveellinen ja 

turvallinen”
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Työmaalla käytetään 
asianmukaisia suojavarusteita. 
Asukkaiden mahdolliset 
työmaavierailut on aina 
sovittava etukäteen.

Rakennuksen kantavien rakenteiden on
oltava sellaiset, että ne palon sattuessa
kestävät vähimmäisajan ottaen huomi-
oon rakennuksen sortuminen, poistumi-
sen turvaaminen, pelastustoiminta ja
palon hallintaan saaminen. Palon ja sa-
vun kehittymistä ja leviämistä rakennuk-
sessa sekä palon leviämistä lähistöllä
oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoit-
tamaan. Rakennuksen rakentamisessa
on käytettävä paloturvallisuuden kan-
nalta soveltuvia rakennustuotteita ja
teknisiä laitteistoja.

117 c § (21.12.2012/958)
TERVEELLISYYS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus käyttötarkoi-
tuksensa ja ympäristöstä aiheutuvien
olosuhteittensa edellyttämällä tavalla
suunnitellaan ja rakennetaan siten, että
se on terveellinen ja turvallinen raken-
nuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja
valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huo-
mioon ottaen. Rakennuksesta ei saa ai-
heutua terveyden vaarantumista sisä-
ilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden
tai maapohjan pilaantumisen, savun,
jäteveden tai jätteen puutteellisen käsit-
telyn taikka rakennuksen osien ja raken-
teiden kosteuden vuoksi.

117 d § (21.12.2012/958)
KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
………

lehdittava siitä, että rakennus sen
käyttötarkoituksen edellyttämällä taval-
la suunnitellaan ja rakennetaan siten,
että sen käyttö ja huolto on turvallista.
Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja
kulkuväylistä saa aiheutua sellaista
tapaturman, onnettomuuden tai
vahingon uhkaa, jota ei voida pitää
hyväksyttävänä.

117 e § (21.12.2012/958)
ESTEETTÖMYYS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että rakennus ja sen
piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja
rakennetaan niiden käyttötarkoituksen,
käyttäjämäärän ja kerrosluvun edel-
lyttämällä tavalla siten, että esteet-
tömyys ja käytettävyys otetaan huo-
mioon erityisesti lasten, vanhusten ja
vammaisten henkilöiden kannalta.

117 f § (21.12.2012/958)
MELUNTORJUNTA
JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus ja sen oles-
kelu- ja piha-alueet niiden käyttötar-
koituksen edellyttämällä tavalla suunni-
tellaan ja rakennetaan siten, että raken-
nuksen sekä rakennuspaikan piha- ja
oleskelualueiden melualtistus ja ääni-
olosuhteet eivät vaaranna terveyttä,
lepoa tai työntekoa.



RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TIETOPAKETTI

117 g § (21.12.2012/958)
ENERGIATEHOKKUUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus sen käyttötar-
koituksen edellyttämällä tavalla suunni-
tellaan ja rakennetaan energiatehok-
kaaksi siten, että energiaa ja luonnon-
varoja kuluu säästeliäästi. Energiatehok-
kuuden vähimmäisvaatimusten täytty-
minen on osoitettava energiankäyttöön,
energiahäviöön ja energiamuotoon
perustuvilla laskelmilla. Rakennuksessa
käytettävän energiamuodon kertoimia
määritettäessä arvioidaan jalostamatto-
man luonnonenergian kulutusta, uusiu-
tuvan energian käytön edistämistä sekä
lämmitystapaa energiantuotannon ylei-
sen tehokkuuden kannalta. Rakennuk-
sessa käytettävien tuotteiden ja talotek-
nisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja
mittausjärjestelmien on oltava sellaisia,
että energiankulutus ja tehontarve ra-
kennusta ja sen järjestelmiä käyttötar-
koituksensa mukaisesti käytettäessä jää
vähäiseksi ja että energiankulutusta
voidaan seurata.

117 h § (21.12.2012/958)
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN
ARVIOINTI

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
arvioitava lämmitysjärjestelmää
koskeva tekninen, ympäristöön liittyvä ja
taloudellinen toteutettavuus, jos uuden
tai uusittavan rakennuksen
……………………

POIMINTOJA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAISTA 
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lämmitysjärjestelmäksi ei valita
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan
energian käyttöön perustuvaa
hajautettua energia-huoltojärjestelmää,
yhteistuotantoon perustuvaa
lämmitysjärjestelmää, kauko- tai
aluelämmitys- tai –jäähdytys-
järjestelmää taikka lämpöpumppua
vaikka sellainen on saatavilla ja
kustannustehokkaasti toteutettavissa.
Arviointi on liitettävä rakennusta
koskeviin suunnitelmiin.

117 i § (21.12.2012/958)
RAKENNUKSEN
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa
siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota
käytetään pysyvään asumiseen tai
työskentelyyn tai rakennusta varten
tarvittavan rakennuspaikan tai tontin
tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon,
laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö-
ja huolto-ohje on laadittava myös
rakennuksen korjaus- ja muutostyössä
tai käyttötarkoituksen muutoksen
yhteydessä silloin, kun toimenpide
edellyttää rakennuslupaa. Käyttö- ja
huolto-ohjetta ei kuitenkaan tarvitse
laatia tilapäiselle eikä määräaikaiselle
rakennukselle, sellaiselle loma- tai
virkistyskäyttöön tarkoitetulle
rakennukselle, jota ei käytetä
ympärivuotisesti, eikä tuotanto- ja
varastorakennukselle, jossa ei pysyvästi
työskennellä.
…

0119 § (17.1.2014/41)
RAKENNUSHANKKEESEEN
RYHTYVÄN
HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava siitä, että rakennus suunnitel-
laan ja rakennetaan rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten
sekä myönnetyn luvan mukaisesti.
Rakennus-hankkeeseen ryhtyvällä on
oltava hankkeen vaativuus huomioon
ottaen riittävät edellytykset sen
toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava myös siitä,
että rakennushankkeessa on
kelpoisuusvaatimukset täyttävät suun-
nittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin
rakennushankkeessa toimivilla on
heidän tehtäviensä vaativuus huomioon
otettuna riittävä asiantuntemus ja
ammattitaito.

120 g § (17.1.2014/41)
SUUNNITTELIJOIDEN
ILMOITTAMINEN

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on il-
moitettava viimeistään rakennuslupaha-
kemuksen yhteydessä kirjallisesti raken-
nusvalvontaviranomaiselle, kenet hän
on valinnut pääsuunnittelijaksi ja raken-
nussuunnittelijaksi. Ilmoitukseen on si-
sällytettävä suunnittelijan suostumus
tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimi-
seksi tarvittavat tiedot suunnittelijan
koulutuksesta ja kokemuksesta. ......

Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on
tehtävä ennen erityissuunnitelman toi-
mittamista rakennusvalvontaviranomai-
selle. Ilmoittamiseen sovelletaan lisäksi,
mitä 1 momentissa säädetään ilmoi-
tuksen sisällöstä. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti ra-
kennusvalvontaviranomaiselle myös
suunnittelijan vaihtumisesta kesken ra-
kennushankkeen. Ilmoittamiseen sovel-
letaan lisäksi, mitä 1 momentissa
säädetään ilmoituksen sisällöstä.

121 § (17.1.2014/41)
ALOITUSKOKOUS

Rakennusvalvontaviranomainen voi tar-
vittaessa määrätä rakennusluvassa
rakennustyön aloituskokouksen pitämi-
sestä. Aloituskokouksen tarvetta harkit-
taessa otetaan huomioon rakennus-
hankkeen vaativuus ja sen toteuttajien
asiantuntemus ja ammattitaito sekä
muut rakentamisen hyvään lopputulok-
seen vaikuttavat tekijät. Aloituskokous
voidaan järjestää myös maisematyö-
lupaa edellyttävissä hankkeissa. Ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän on huoleh-
dittava, että aloituskokous pidetään
ennen rakennustyön aloittamista. Aloi-
tuskokouksessa on oltava läsnä ainakin
rakennusvalvontaviranomaisen edusta-
ja, rakennushankkeeseen ryhtyvä tai
tämän edustaja, rakennuksen pääsuun-
nittelija sekä vastaava työnjohtaja.

”Rakennus-
hankkeeseen 
ryhtyvä vastaa siitä, 
että rakennukselle 
laaditaan käyttö-
ja huolto-ohje.”

Havainnekuva As Oy Helsingin 
Albatrossista.
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Aloituskokouksessa todetaan ja
merkitään pöytäkirjaan rakennushank-
keeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet,
suunnittelun ja rakennustyön keskeiset
toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä,
viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset
sekä muut selvitykset ja toimenpiteet
rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.
Aloituskokouksessa sovittuja menet-
telyitä on noudatettava rakennustyössä.

121 a § (17.1.2014/41)
LAADUNVARMISTUSSELVITYS

Rakennusvalvontaviranomainen voi
rakennusluvassa tai aloituskokouksen
perusteella edellyttää rakennus-
hankkeeseen ryhtyvältä erillistä
laadunvarmistusselvitystä toimen-
piteistä rakentamisen laadun
varmistamiseksi. Laadunvarmistus-
selvitystä voidaan edellyttää, jos
rakennushanke tai osa siitä on erittäin
vaativa tai jos aloituskokouksessa
sovittujen menettelyjen perusteella ei
voida perustellusti olettaa, että
rakentamisessa saavutetaan raken-
tamista koskevien säännösten ja
määräysten mukainen lopputulos.
Laadunvarmistusselvitykseen on
merkittävä olennaiset tiedot niistä
toimista, joilla varmistetaan, että
rakentamisessa saavutetaan raken-
tamista koskevien säännösten ja
määräysten mukainen lopputulos.
Laadunvarmistusselvityksessä osoitet-
tuja menettelyjä on noudatettava
…………
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Tarkastusasiakirjaan on merkittävä
myös perusteltu huomautus, jos
rakennustyö poikkeaa rakentamista
koskevista säännöksistä. Ympäristö-
ministeriön asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä tarkas-
tusasiakirjan sisällöstä ja siihen
tehtävistä merkinnöistä.

151 § (17.1.2014/41)
RAKENNUTTAJAVALVONTA

Rakennusvalvontaviranomainen voi
hakemuksesta antaa rakennus-
hankkeeseen ryhtyvälle luvan valvoa
rakennustyötä kokonaan tai osittain itse
rakennushankkeeseen ryhtyvän
esittämän valvontasuunnitelman
mukaisesti. Valvontasuunnitelmassa on
esitettävä tiedot rakennushankkeesta ja
rakennuttajavalvonnan toteuttamisesta.
Lupa voidaan antaa, jos esitetyn
valvontasuunnitelman ja rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän ja muiden
rakennushankkeessa mukana olevien
koulutuksen ja kokemuksen perusteella
voidaan olettaa, että rakentaminen
toteutetaan rakennusluvan sekä
rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti ilman
viranomaisvalvontaa. Lupaa ei
kuitenkaan saa antaa, jos kyseessä on
asuinrakennuksen rakentaminen.

rakennustyössä. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän on liitettävä laadun-
varmistusselvitys 150 f §:n mukaiseen
rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

122 d § (17.1.2014/41)
TYÖNJOHTAJAN HYVÄKSYMISTÄ 
KOSKEVA HAKEMUS

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
haettava rakennusvalvontaviran-
omaiselta vastaavan työnjohtajan
hyväksymistä ennen rakennustyön
aloittamista. Erityisalan työnjohtajan
hyväksymistä rakennushankkeeseen
ryhtyvän on haettava ennen kyseisen
erityisalan rakennustöiden aloittamista.
Hakemuksessa on selvitettävä
työnjohtajan kelpoisuus kyseiseen
työnjohtotehtävään. Vastaavaa työn-
johtajaa koskevaan hakemukseen on
liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa
työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena
johtamaan rakennustyötä.

150 f § (17.1.2014/41)
RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava, että rakennustyömaalla
pidetään rakennustyön tarkastus-
asiakirjaa. Rakennusluvassa tai
aloituskokouksessa sovittujen rakennus-
vaiheiden vastuuhenkilöiden sekä
työvaiheita tarkastaneiden on
varmennettava tekemänsä tarkastukset
rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

151 a § (17.1.2014/41)
RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN 
VELVOLLISUUDET 
RAKENNUTTAJAVALVONNASSA

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava siitä, että valvonta-
suunnitelmaa noudatetaan. Rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle, jos:

1) rakennuttajavalvonnan hyväk-
symisen edellytyksissä tapahtuu
muutos, joka vaatii rakennus-
valvontaviranomaisen mahdollista
uutta harkintaa;

2) valvontasuunnitelmaa täydenne-
tään;

3) rakennustyössä käytetään raken-
nustuotteita, joiden kelpoisuudesta
ei ole riittävää varmuutta;

4) rakennustyössä käytetään uusia
työmenetelmiä, joista ei ole
aikaisempaa yleistä kokemusta;

5) rakentamisessa havaitaan virhe,
jonka korjaustoimenpiteiden
arviointi saattaa edellyttää
ulkopuolista asiantuntemusta.

”Rakennusvalvonta
-viranomainen

voi edellyttää 
erillistä selvitystä

toimenpiteistä 
rakentamisen 

laadun 
varmistamiseksi.”

Kohde on saavuttanut 
vesikattokorkeuden ja on 
harjannostajaisten aika.
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153 § (17.1.2014/41)
LOPPUKATSELMUS

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa
käyttöön ennen kuin rakennusvalvon-
taviranomainen on hyväksynyt sen lop-
pukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun
rakennushankkeeseen ryhtyvä on
ilmoittanut rakennusvalvontavirano-
maiselle, että:

1) rakennustyö on saatettu loppuun
rakennusluvan sekä rakentamista
koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti;

2) rakennusvalvontaviranomaisen
määräämät katselmukset ja
tarkastukset sekä niissä vaaditut
toimenpiteet on tehty;

3) muuhun lakiin perustuvat ja
rakennuksen käyttöturvallisuuteen
olennaisesti vaikuttavat
tarkastukset ja niissä vaaditut
toimenpiteet on tehty;

4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan
on tehty 150 f §:ssä edellytetyt
merkinnät ja tarkastusasiakirjan
yhteenveto on toimitettu
rakennusvalvontaviranomaiselle;

5) rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohje, jos sellainen on laadittava, on
riittävässä laajuudessa valmis ja
toimitettavissa rakennuksen
omistajalle; ja

6) Ympäristönsuojelulain mukainen
…..
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lupa, jos sellaista tarvitaan
rakennuksen käyttötarkoituksen
mukaiseen toimintaan, on saanut
lainvoiman.

Rakennusvalvontaviranomaisen on
laadittava loppukatselmuksesta pöytä-
kirja. Loppukatselmukseen sovelletaan
lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa
säädetään siitä, keiden on oltava läsnä
katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3
momentissa säädetään.

Katselmus voidaan toimittaa
pysyväisluonteiseen asumiseen käyte-
tyissä tiloissa vain, jos se on
välttämätöntä katselmuksen kohteena
olevan asian selvittämiseksi.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
haettava loppukatselmuksen toimit-
tamista myönnetyn luvan voimas-
saoloaikana.

”Rakennusta
tai sen osaa ei saa 

ottaa käyttöön 
ennen kuin 

rakennusvalvonta-
viranomainen on 

hyväksynyt sen 
loppukatselmuk-

sessa käyttöön 
otettavaksi.”

As Oy Helsingin Meripolaris valmiina 
ottamaan uudet asukkaat vastaan.


