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Urbaania asumista Jätkäsaaren
palvelukortteleissa
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Saracon uusin
ryhmärakennuttamishanke, Helsingin
Pyrstötähti, rakentuu osaksi Jätkäsaaren 
tulevia Palvelukortteleita. 
Pyrstötähdessä yhdistyvät kodikas
kaupunkiasuminen, jaetut vapaa-
ajantilat sekä Jätkäsaaren monipuoliset
palvelut. Hankkeen toteutuksessa
noudatetaan lakia
ryhmärakennuttamisesta.

Kaupunkikehityksen mallihankkeeksi
nimitetty Jätkäsaaren Palvelukorttelit
koostuu kahdesta korttelista, joiden
välissä avautuu Gibraltarin aukio. Idässä
ja etelässä kortteli rajautuu vehreään
Hyväntoivonpuistoon, pohjoisessa
Länsisatamankatuun ja lännessä
Atlantinkatuun.

Helsingin Pyrstötähti on 
kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo, 
joka sijoittuu Palvelukortteleiden
eteläisen osan luoteiskulmaan, 
Atlantinkadun ja Gibraltarin aukion
kulmaukseen. Osittain kaarevien
julkisivujen sisään tulee noin 76 
ryhmärakennuttamalla toteutettua
asuntoa ja katutasoon kaksi liiketilaa.

Asuntojen huonemäärät vaihtelevat
yhdestä neljään ja kaikissa huoneistoissa
on joko parveke tai ranskalainen
parveke – yhdessä asuntolinjassa
parvekkeita on peräti kaksi yhdelle
asunnolle. Pohjoispuolen asuntojen
suuret lasitetut parvekkeet suuntaavat
elävälle Gibraltarin aukiolle. Länsipuolen
parvekkeilta voi tarkkailla Atlantinkadun
elämää. Osassa asuntoja parvekkeet
suuntaavat viihtyisälle korttelipihalle.

RAKENNUKSEN VAPAA-AJANTILAT JA 
APUTILAT

Jätkäsaaren Palvelukortteleihin
toteutetaan korttelien yhteisiä vapaa-
ajantiloja. Pohjoiskortteliin sijoittuu
asukkaiden vapaa-ajantilaksi suunniteltu
kylätalo. Kylätaloon on suunnitteilla
mm. kahvila, jossa asukkaiden on 
mahdollista nauttia kuppi kahvia ja
viettää vapaa-aikaa. Suojaisien
korttelipihojen yhteiset piha-alueet
pyöräsuojineen ovat kaikkien
asukkaiden käytössä. Pihakansien alle
toteutettavat pysäköintilaitokset
palvelevat korttelin asukkaita.

LÄHDE MUKAAN RAKENNUTTAMAAN
OMAA KOTIA JÄTKÄSAAREEN

”Pyrstötähdessä yhdistyvät 
kodikas kaupunkiasuminen, 

jaetut vapaa-ajantilat sekä 
Jätkäsaaren monipuoliset 

palvelut.”
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Näkymä Jätkäsaaresta,
arkkitehdin luonnos
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Jätkäsaarta on rakennettu jo yli kymmenen vuoden ajan, ja asukasmäärien kasvaessa myös
alueen palvelut ovat kasvaneet vauhdikkaasti. Vaikka rakentaminen Jätkäsaaressa jatkuu
vielä tulevinakin vuosina, Helsingin Pyrstötähden läheltä löytyy myös valmista
kaupunkiympäristöä. Merkittävä osa palveluista, kuten ravintoloista ja kaupoista, löytyy
katujen varsilta, asukkaiden luontaisten kulkureittien varrella. Jätkäsaaren peruskoulu on 
jo toiminnassa ja nykyisten päiväkotien lisäksi rakennetaan uusia asukasmäärän kasvaessa. 
Myös kaupalliset palvelut lisääntyvät vähitellen ja Pyrstötähden asukkaiden lähikauppa
tulee sijaitsemaan Palvelukortteleiden pohjoisosassa.

Vaikka Helsingin Pyrstötähti sijaitsee Jätkäsaaren palveluiden ja liikenteen solmukohdassa, 
Palvelukortteleiden itälaitaa viistää vehreänä mutkitteleva Hyväntoivonpuisto. Reilun
kilometrin mittainen puisto tarjoaa mahdollisuuden leppoisiin sunnuntaikävelyihin, mutta
myös monipuolisia liikuntamahdollisuuksia eri ikäisille asukkaille. Sataman vanhaan
varastoon rakennettavaan Bunkkeriin tulee runsaasti liikuntatiloja sekä esimerkiksi
uimahalli. Bunkkerin eteläpuolelle rakentuu vaiheittain yhteensä viiden hehtaarin
kokoinen liikuntapuisto, jonne tulee mm. jalkapallokenttä, luistelukenttä, koriskenttä, 
tekniikkarata sekä crossfit-alue.

Jätkäsaarta kiertää neljän linjan kattava ratikkalinjasto ja Ruoholahden metroasema
yhdistää Jätkäsaaren Itä-Helsinkiin ja Espooseen. 1,3 kilometriä pitkää kevyen liikenteen
Baanaa pitkin pääsee pyörällä tai jalan hetkessä vaikka Kiasmaan saakka. Länsisataman
laivayhteydet vievät nopeasti Tallinnaan ja Pietariin. Tarvittaessa oman veneenkin saa
kiinnitettyä pienvenesatamaan.

Jätkäsaaren on määrä valmistua vuonna 2030 ja sinne tulee koti 21 000 asukkaalle ja
työpaikka 6 000 ihmiselle.

MERELLISTÄ ASUMISTA 
KANTAKAUPUNGISSA

Kuvaaja/Kuvalähde:
Jätkäsaari, Helsingin kaupunki, Antti Pulkkinen

”Vaikka rakentaminen Jätkäsaaressa jatkuu
vielä tulevinakin vuosina, Helsingin

Pyrstötähden läheltä löytyy myös valmista
kaupunkiympäristöä.”
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Helsingin Pyrstötähti on kaupunkiasujan unelma. Kantakaupungin vilinä ja kattavat palvelut
alkavat heti alaovelta, mutta oma rauha on erottamaton osa asumista.

Asuntojen suunnittelussa on huomioitu vierekkäisten asuntojen yhdistettävyys. Saatavilla
on jo etukäteen räätälöitynä erilaisia vaihtoehtoja, joiden avulla voit laajentaa kaksiotasi
tai kolmiotasi, vaikka viereisellä yksiöllä. Asuntojen yhdistettävyys tarjoaa joustoa
erilaisissa elämäntilanteissa. 

Ryhmärakennuttamalla kotisi voit vaikuttaa asumiseesi monella tavalla. Jos haluat helpon
ratkaisun, valitset vain valmiista asuntopohjista, väreistä ja kalustepaketeista omasi ja jäät
odottamaan kotisi valmistumista. Jos taas haluat persoonallista asumista ja
erikoisratkaisuja,voit tehdä oman suunnitelmasi. Asiantuntijamme auttavat sinua kyllä. 
Pääset halutessasi osallistumaan yhdessä muiden osakkaiden kanssa myös yhteisten tilojen
suunnitteluun. Ryhmärakennuttamalla oman kotisi olet osa rakennusprojektia alusta
saakka ja Saracon asiantuntijat ovat tukenasi koko matkan ajan.

Helsingin Pyrstötähdessä on kiinnitetty eritystä huomiota yhteistiloihin. Taloon toteutetaan
pihakannen tasoon viihtyisä talosauna, josta voi löylyjen välissä käydä vilvoittelemassa
parvekkeella. Pihakannen alla puolestaan sijaitsee kaksikerroksinen pysäköintihalli, josta
on suora yhteys Pyrstötähden porrashuoneeseen. Pyrstötähden katolle on suunniteltu
kattopuutarha, joka mahdollistaa pienimuotoisen kaupunkiviljelyn ja oleskelun merellisten
kattomaisemien äärellä. Yhteiseen käyttöön tulee myös pesula, lastenvaunuvarastot, 
ulkoiluvälinevarastot sekä pyörävarasto. Yhtiön kerhotila sijoittuu palvelukortteleiden
yhteiseen kylätaloon. 

KOTOISAA OLEILUA JA KAUPUNKIVILJELYÄ 
KATTOPUUTARHASSA

”Ryhmärakennuttamalla oman kotisi olet osa
rakennusprojektia alusta saakka ja Saracon 

asiantuntijat ovat tukenasi koko matkan ajan.”
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Tontti on varattu Saraco D&M Oy:lle ryhmärakennuttamishanketta varten. Tontti
vuokrataan perustettavalle asunto-osakeyhtiölle Helsingin kaupungilta ja sitä rajoittavat
hitas-ehdot. Tuleva asunto-osakeyhtiö hallitsee tonttia vuokrasopimuksen ehtojen
mukaisesti.

RAKENNUSTA JA RAKENNUSTAPAA KOSKEVAT ALUSTAVAT SUUNNITELMAT

Asuinhuoneistoja koskevat suunnitelmat tarkentuvat ryhmärakennuttajien omien
tarpeiden mukaisesti, sitovaa asukasmuutosohjetta noudattaen. Valittavat urakoitsijat
rakentavat hankkeen valmiiksi, eikä huoneistoja voi jättää keskeneräiseksi. Hankkeen
osakkaat eivät voi suorittaa omia rakennustöitä tai hankintoja rakentamisvaiheen aikana.

SUUNNITTELIJAT

ARKKITEHTISUUNNITTELU
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy / Arkkitehtipalvelu Oy

RAKENNESUUNNITTELU
Sweco Rakennetekniikka Oy

LVI-SUUNNITTELU
LVI Insinööritoimisto Helsingin Kartech Oy

SÄHKÖSUUNNITTELU
Sähkösuunnittelu Elbox Oy

GEO-SUUNNITTELU
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy

RAKENNUSPAIKAN KÄYTTÖÄ JA 
LUOVUTUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET
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Asemapiirros,
arkkitehdin luonnos
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RAKENNUSHANKKEEN
PERUSTIEDOT

RAKENNUSHANKKEEN PERUSTIEDOT

RAKENNUS
Rakennus on betonielementtitalo, jonka kantava runko muodostuu 
betonielementeistä ja paikallavalurakenteista.

ULKOSEINÄT
Rakennuksen julkisivut ovat pääosin paikalla puhtaaksimuurattua tiiltä. 

ASUINPINTA-ALA
3970 m2

VÄLISEINÄT
Huoneistojen väliset seinät ovat kantavia teräsbetonielementtejä. Muut väliseinät 
ovat pääosin kipsilevyverhottuja teräsrankaseiniä.

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ
76 asuntoa ennen mahdollisia asuntojen yhdistämisiä.

LIIKETILAT
Maantasokerrokseen sijoittuu kaksi liiketilaa.

PYSÄKÖINTI
Taloyhtiön autopaikat, 35 kpl, sijaitsevat korttelin 20834 tonttien 1-4 yhtiöiden 
yhteiskäyttöisessä kylmässä kaksikerroksisessa autohallissa pihakannen alla.

YHTEISTILAT
Maantasokerroksessa sijaitsevat pesula, lastenvaunuvarastot, 
ulkoiluvälinevarastot ja osa irtaimistovarastoista. Kellarissa sijaitsee väestönsuoja 
(normaaliajan käyttö irtaimistovarasto). Korttelin kansipihalla on korttelin 
yhteisessä käytössä oleva pyörävarasto. Talosauna sijaitsee rakennuksen 2. 
kerroksessa. Vesikatolla sijaitsee asukkaiden yhteinen kattopuutarha ja 
istutuslaatikot. Yhtiön asukkaiden käyttöön toteutetaan palvelukortteleiden 
yhteinen kylätalo.

PIHA-ALUE
Tontti rajautuu yhteispihaan, joka istutetaan ja varustetaan erillisen 
pihasuunnitelman mukaan. 

JÄTTEIDEN KERÄYS
Alueelle on rakennettu keskitetty jätteiden imukeräysjärjestelmä.

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Yhtiö liitetään kaukolämpöön. Lämmitysmuotona on vesikiertoinen lattialämmitys. 

TONTIN PERUSTIEDOT

OSOITE
Gibraltarinaukio 1 / 
Atlantinkatu 6, 00220 Helsinki

TONTTI
91-20-834-1

ASEMAKAAVAMERKINTÄ
ALP-1, Asuin, liike-, toimisto- ja 
palvelurakennusten korttelialue

RAKENNUSOIKEUS
5030 kem2, josta vähintään 230 
kem2 on varattava liiketiloiksi

TONTIN PINTA-ALA
1149 m2

TONTIN HALLINTAOIKEUS
Vuokratontti, vuokranantaja 
Helsingin Kaupunki
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TALOUSSUUNNITELMA,
ALUSTAVA AIKATAULU JA VASTIKELASKELMA

Ryhmärakennuttamishankkeen rahoitus hankkeen suunnittelu- ja rakentamisaikana
muodostuu seuraavasti:

• Rakennusaikaiset vastikesuoritukset / ennakkomaksut erikseen tarkennettavan
maksuaikataulun mukaisesti (50 %)

• Taloyhtiölaina (50 %)

Yhtiölle haetaan rakennusaikaista rahoitusta 50 % hankkeen kustannusarvion mukaisesta
hankinta-arvosta. Rakennusaikainen taloyhtiölaina jaetaan asuinhuoneistoille rakennus-
aikaisen jyvityskertoimen mukaisesti.

Rakennusaikaiset vastikkeet määritellään huoneistoille yhtiöjärjestyksen mukaisella
huoneistokohtaisella osuudella. Vastikkeet ovat osa hankkeen kokonaiskustannusta, joilla
katetaan 50% hankkeen suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista.

Osakepääoma muodostaa asunto-osakeyhtiön peruspääoman, jonka suuruinen rahamäärä
on suunniteltu jätettäväksi asunto-osakeyhtiön kassaan hankkeen valmistumisen jälkeen.
Osakepääomaa ei ole huomioitu hankkeen kustannusarviossa.

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

ALUSTAVA AIKATAULU

• Yhtiön perustaminen alkuvuosi 2021
• Rakentaminen käynnistyy talvi 2021/2022
• Rakentaminen valmis kesä 2023

VASTIKELASKELMA

ARVIO HOITOVASTIKKEESTA
6,75 €/m2/kk, sis. tontin 
vuokran osuuden noin 
2,95 €/m2/kk

ARVIO VESIMAKSUSTA
20,00 €/hlö/kk, arviolaskutus + 
tarkastus toteuman mukaisesti

ARVIO MEDIAVASTIKE
3,00 €/huoneisto/kk, 10 Mb 
taloyhtiölaajakaista

SÄHKÖ
Kulutuksen mukaisesti

ARVIO AUTOPAIKAN VUOKRASTA
110,00 €/ap/kk

ARVIO TONTIN VUOKRASTA
n. 12 000,00 €/kk, vuokra on 
alennettu 2026 loppuun asti

PÄÄTÖKSENTEKO
Tulevan kiinteistön 
kunnossapito- ja 
huoltosopimukset 
kilpailutetaan hankkeen 
valmistuessa 
yhteisjärjestelysopimus 
huomioiden. Yhtiö päättää 
perittävistä vastikkeista.
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”Rakennusaikaiset vastikkeet määritellään 
huoneistoille yhtiöjärjestyksen mukaisella 

huoneistokohtaisella osuudella.”
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RYHMÄRAKENNUTTAJAKONSULTTI

Saraco D&M Oy
Annankatu 27, 00100 Helsinki
010 336 1710
www.saraco.fi

Rauni Kolehmainen
Asiakaspalvelupäällikkö
rauni.kolehmainen@saraco.fi

KUINKA VOIMME AUTTAA? OLE ROHKEASTI 
YHTEYDESSÄ KYSYÄKSESI LISÄTIETOJA 
HANKKEESTAMME. 


