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Uusi ryhmärakennuttamishanke on valmisteilla
Uusi ryhmärakennuttamishanke on valmisteilla Helsingin Jätkäsaareen
Saraco D&M Oy toteuttaa uuden konsulttialoitteisen ryhmärakennuttamishankkeen
Helsingin Jätkäsaareen. Hankkeen toteutuksessa noudatetaan 1.9.2015 voimaan tulevaa
lakia ryhmärakennuttamisesta.

Yksilöllistä asumista merellisessä Jätkäsaaren kaupunginosassa
Välimerenkadun ryhmärakennuttamishanke sijaitsee keskeisellä paikalla Helsingin
Jätkäsaaren merellisessä kaupunginosassa. Liikkuminen alueella on sujuvaa niin kävellen,
polkupyörällä, raitiovaunulla, metrolla kuin omalla autollakin. Etäisyys Ruoholahden
metroasemalle on noin 800 m ja Helsingin ydinkeskustaan noin 2 km.

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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Välimerenkatu 24 - perustiedot
Tontti
Osoite: Välimerenkatu 24, Jätkäsaari - Helsinki
Tontti: 91-20-815-1
Tontin asemakaavamerkintä: AK (VIII ½ + 1/3), asuinkerrostalo
Rakennusoikeus: 3800 kem2
Tontin pinta-ala: 1420 m2
Tontin hallintaoikeus: Vuokratontti, vuokranantaja Helsingin Kaupunki

Rakennushanke
Rakennus: Uudisrakennus. Kaksiportainen asuinkerrostalo, pääosin seitsemän 

asuinkerrosta ja lisäksi pohjakerros, jossa sijaitsevat liiketilat, 
tekniset tilat, talopesula, kuivaushuoneet ja varastoja. 
Rakennukseen ei rakenneta kellaria.

Asuntojen lukumäärä: 44 kpl (asuntojakauma voi muuttua mm. asuntoja yhdistettäessä)
Asuinpinta-ala: 2840,5 m2
Liiketilojen lukumäärä: 4 kpl
Liiketilojen pinta-ala: 256 m2
Pysäköinti: Jätkäsaaren yhteispysäköintiluolassa, autopaikkoja

yhteensä noin 30 kpl, joihin voi vuokrata
pysäköintioikeuden.

Yhteistilat: Talosauna ja kerhotila terassein ja parvekkein
seitsemännessä kerroksessa. Muut yhteistilat
Helsingin kaupungin yhteistilaohjetta mukaillen.

Irtaimistovarastot: Irtaimistovarastot sijaitsevat pääosin hankkeen
asuntojen yhteydessä. Irtaimistovaraston pinta-ala
ei sisälly ilmoitettuun asuinpinta-alaan.

Yhteinen piha: Hankkeelle toteutetaan korttelin kaikkien tonttien
yhteishankkeena yhteinen ja kaikille avoin piha-
alue korttelin yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti. Piha-
alueella ei sallita ajoneuvoliikennettä.

Imujäte: Rakennus liitetään Jätkäsaaren jätteen imukeräysjärjestelmään.

Suunnittelijat
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Gabriellson & Pietiläinen Oy
LVI-suunnittelu: LVI Insinööritoimisto Helsingin Kartech Oy
Sähkösuunnittelu: Sähkösuunnittelu Elbox Oy
Geo-suunnittelu: Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky

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

- 3 -



Ryhmärakennuttamislain edellyttämiä tietoja 
rakennuspaikasta

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
Asuntojen lukumäärä: 44
Liiketilojen lukumäärä: 4

Rakennuspaikan hallintaperuste
Tontin hallintaperuste: Vuokratontti, vuokranantaja Helsingin Kaupunki. Tontin

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

Rakennusoikeus: 3.800 kem2, josta liiketiloja 600 kem2. Rakennusoikeus 
käytetään suunnitelmista mitattavan rakennusoikeus-
laskelman 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: Korttelin 20815 yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti

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 toteutetaan valmiiksi 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, suunnittelu- ja
rakentamiskelpoiseksi saattaminen, maanvuokrasopimusten valmistelu, hankekehitys,
aikataulutus, projektin suunnittelu, yhteistoiminta naapuritonttien ja naapurikorttelin toteuttajien
sekä Helsingin kaupungin kanssa, ryhmärakennuttamisasiakirjojen kokoaminen ja säilytettäväksi
jättäminen, 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.

Hankkeen kustannusarvio
Hankkeelle on laadittu kustannusarvio, jonka perusteella hankkeen kokonaiskustannukset ovat
14.770.700 euroa. Kustannusarvion perustana on referenssikohteen toteutuneet kustannukset,
suunnitelmista laskettu rakennusosa-arvio ja muut saatavilla olevat tiedot mm. liittymismaksuista.
Kustannusarvio ei sisällä asukkaiden mahdollisia muutostöitä.

Arvio käytönaikaisista kustannuksista valmistumisen jälkeen
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.
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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 on
tarkoitus kilpailuttaa hankkeeseen osallistuvien muutokset sisältävillä suunnitelmilla.

Rakennuttajan hankintana suoritettava kuivien tilojen kalusteiden ja kodinkoneiden hankinta
kilpailutetaan perussuunnitelman mukaisena. Hankkeeseen osallistuvat käyvät tämän jälkeen
kalusteisiin ja kodinkoneisiin liittyvät muutokset läpi valittavan palvelutuottajan kanssa. Tällöin
palvelun tarjoaja hinnoittelee muutokset ja laatii näistä tarjoukset. Hankkeeseen osallistuvat eivät
voi itse suorittaa rakennus- tai asennustöitä hankkeessa suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana.

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, jossa kaikkien tonttien käyttäjät voivat liikkua rajoituksetta. Korttelin
sisäpihan käytöstä ja mm. huollon järjestämisestä on määrätty tarkemmin
yhteisjärjestelysopimuksessa.

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.

Rakennusalue rajoittuu myöhemmin määriteltävällä tavalla ensisijaisesti tontin rajojen mukaisesti.
Rakennushankkeen valmistumisen jälkeen Helsingin kaupunki tai muut kunnallisteknisiä
järjestelmiä hallinnoivat tahot voivat suorittaa katualueiden tai kunnallisteknisten verkkojen
rakennustöitä, joiden valmiiksi saattaminen voi kestää jopa useita kuukausia. On mahdollista, että
korttelin kaikki rakennukset eivät valmistu samanaikaisesti ja siten osia korttelista 20815 voi olla
keskeneräisenä hankkeen valmistuessa.

Muita ennakkotietoja
Yhtiön perustamisen valmistelun yhteydessä ryhmärakennuttajille ja hankkeeseen osallistuville
toimitetaan ryhmärakennuttamislain edellyttämällä tavalla etukäteen täydentävää informaatiota
hankkeesta. Tällaisia ovat mm. luonnos tontin vuokrasopimuksesta, luonnos asunto-osakeyhtiön
perustamissopimukseksi ja asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseksi. Lisäksi hankkeeseen
osallistuville toimitetaan ryhmärakennuttamissopimusluonnos ja konsulttisopimus
ryhmärakennuttajakonsultoinnista.
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Taloussuunnitelma
Rahoitus suunnittelu- ja rakentamisvaiheen aikana

Ryhmärakennuttamishankkeen rahoitus hankkeen suunnittelu- ja 
rakennusaikana muodostuu ensisijaisesti kahdesta  osasta:

• Osallistumismaksujen suuruutta vastaava osakepääoma.
• Rakennusaikaiset vastikesuoritukset

Tämän lisäksi yhtiö voi pyrkiä hankkimaan rakennusaikaista rahoitusta = 
taloyhtiölainaa.  Taloyhtiölainalla voisi näin korvata osakkailta kannettavia 
vastikkeita. Rakennusaikainen taloyhtiölaina jaettaisiin asuinhuoneistoille 
rakennusaikaisen jyvityskertoimen mukaisesti. 

Rakennusaikaiset vastikkeet kannetaan yhtiöjärjestyksen mukaisella
huoneistokohtaisella prosenttiosuudella kokonaiskustannuksista (jyvityksen
mukainen osuus kustannuksista). 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 vastikkeita 
yhtiöjärjestyksen ja asuntoyhtiön hyväksymän talousarvion mukaisesti. 

Liiketiloista luopuminen

Hankkeen taloussuunnitelmassa ja huoneistokohtaisissa kustannuksissa on
lähdetty siitä olettamasta, että liiketiloista luovutaan hankkeen suunnittelu- tai
rakentamisvaiheen aikana. Liiketilojen kustannukset tilojen käypää arvoa
vastaavasti on siten vähennetty asuinhuoneistojen kustannuksista, asuinpinta-
alojen suhteessa.

HUOMAUTUS: Mikäli asunto-osakeyhtiö päättäisi olla luopumatta em.
Liiketiloista, tulee näiden kustannukset katettavaksi asuinhuoneistoilta
perittävillä lisävastikkeilla.
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Rakennustapaselostus
YLEISTÄ
Tontti on Helsingin kaupungin vuokratontti, toteutuksessa noudatetaan Hitas II -ehtoja. Korttelin
yhteinen piha-alue on suunniteltu ja toteutetaan korttelin muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä.
Pihasuunnitelma on esitetty hankkeen ennakkotiedoissa ja siihen voi tulla muutoksia. Piha-alueen
suunnittelusta vastaa Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen. Pihan toteutuksesta ja
käytönaikaisesta toiminnasta on laadittu yhteisjärjestelysopimus. Kiinteistön autopaikat ja
väestönsuoja sijaitsevat alueen yhteisväestönsuojassa. Jätehuollon osalta liitytään alueen
imujätejärjestelmään. Tämä rakennustapaselostus antaa yleispiirteisen käsityksen hankkeen
suunnitteluvalinnoista ja ne tarkentuvat suunnittelun edetessä.

ALUERAKENTEET
Maapohjasta on poistettu pilaantuneet maat Helsingin kaupungin toimesta tai pilaantuneet maat
poistetaan rakennustyön aikana. Istutukset, pintarakenteet ja pihan varusteet tehdään laadittavan
yhteispihan piha- ja istutussuunnitelman mukaisesti, toteutus korttelin yhteishankintana.
Korttelipihalle avautuvat asuntopihat tehdään maanvaraisina myöhemmin laadittavien
erikoissuunnitelmien mukaisesti. Asuntopihat rajataan julkisesta alueesta muurilla tai aidalla ja
kasvillisuudella. Sisäpihan sisäänkäyntien ulkoportaat ja/tai -luiskat tehdään paikalla maata vasten
rakennettuina.

PERUSTUKSET ja RAKENNUSRUNKO
Rakennuspohja paalutetaan ja rakennus perustetaan betonianturoiden varaan. Kantava alapohja
tehdään ontelolaattarakenteisena alapuolisella lämmöneristeellä ja tuuletetulla ryömintätilalla.
Huoneistojen väliset ja porrashuoneiden vastaiset kantavat seinät tehdään betonielementeistä.
Välipohjat ja yläpohjan kantava rakenne tehdään paikalla valettuna massiivibetonilaattana.
Porrastasolaatat ovat massiivilaattaelementtejä. Porrashuoneiden portaat ovat
mosaiikkibetonipintaisia porraselementtejä. Portaiden kaiteet ovat vakiopinnakaiteita.
Talotekniikan putkistot ja johdot asennetaan pääosin betonielementtihormeihin.

VESIKATTO
Vesikatteena on osittain tasakatto ja osittain lapekatto, joka muodostaa sisäpihan parvekkeiden
katoksen. Vesieristeenä tasakatolla on kumibitumikermi ja lapekatolla konesaumattu pelti.
Tasakatolla on sisäpuolinen vedenpoisto ja lapekaton osalta ulkopuolinen sadevedenpoisto.
Kuudennen kerroksen katto tehdään ns. käännettynä vesikattorakenteena.

PARVEKKEET, KATTOTERASSIT ja ASUNTOPIHAT
Parvekelaatat ovat betonielementtejä, jotka tuetaan pihan puolen parvekkeiden osalta betonisilla
pielielementeillä. Kadun puoleiset parvekkeet ovat ulokeparvekkeita. Parvekekaiteet sisäpihan
puolella ovat lasi-alumiinirakenteisia varustettuna parvekelasituksella. Parvekekaiteet kadun
puolella ovat betonirunkoisia, ulkopuolelta paikalla muurattuja kuten tiilijulkisivu. Parveke on
lasitettu ja parvekelasitus tehdään murtoviivana.

Parvekkeiden taustaseinät ovat puupaneeliverhottuja. Parvekkeilla on komposiittipuutrallit ja
sisäpuolinen sadevedenpoisto. Kadunpuoleisissa yksiöissä on ranskalainen parveke, jossa on
lasikaide. Toisen kerroksen asuntopihat tehdään maanvaraisina rakenteina. Asuntopihojen pinta
on komposiittipuuta kuten parvekkeilla. Seitsemännen kerroksen asunnoilla ja taloyhtiön yhteisellä
kerho- ja saunatilalla on kattoterassit, jotka varustetaan lasi-alumiinikaiteilla ja
komposiittipuutralleilla. Asuntopihoilla ja kattoterasseilla ei ole parvekelasitusta.

JULKISIVUT 
Julkisivuverhous on kadun puolella muurattua poltettua tiiltä. Rakenteena on betoninen
sisäkuorielementti ja lämmöneristys. Sisäpihalla parvekkeiden taustaseinät ovat
puupaneeliverhottuja. Sisäpihalla parvekkeiden ulkopuoliset julkisivunosat sekä koilliseen
suuntautuva julkisivu on betonipintainen, jonka pintaan tehdään patinavärjäyspinnoite tai pinta on
väribetonia. Rakenteena on betonipintainen sandwich-elementti. Ensimmäisen kerroksen
katujulkisivu muodostuu pääosin liiketilojen näyteikkunoista, julkisivun umpiosat ovat
tehostemaalattua betonia. Sokkelit ovat sileävalettuja betonielementtejä.

Asuntojen ikkunat ovat sisään aukeavia 3-kertaisia puu-alumiini-ikkunoita. Lasitus toteutetaan
selektiivilaseilla. Ikkunoihin lisätään aurinkosuojaus tarvittavassa laajuudessa. Asuntojen ikkunat
varustetaan ikkunapuitteeseen integroiduilla sälekaihtimilla. Kattoterassien ovet sekä
parvekkeiden ja asuntopihojen ovet sisäpihan puolella ovat ulos aukeavia 1-lehtisiä puu-
alumiiniovia.

Kadun puolella parvekeovet ovat sisään ja ulos aukeavia 2-lehtisiä puualumiiniovia. Ranskalaisten
parvekkeiden ovet ovat ikkunarakenteisia. Terassiovet ja parvekeovet varustetaan ovijarruilla.
Porrashuoneen ikkunat ovat alumiinirakenteisia lasiseiniä. Liikehuoneistojen ikkunat ovat
alumiinirakenteisia 3K-ikkunoita. Porrashuoneiden sisäänkäyntien, yhteistilojen ja liiketilojen ulko-
ovet ovat metallirakenteisia ulko-ovia.

ASUNTOJEN TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT, SISÄPINNAT, KALUSTEET JA VARUSTEET
Huonetilojen seinäpinnat ovat tasoitettuja ja maalattuja. Kevyet väliseinät ovat metallirankaisia
kipsilevyseiniä. Kiintokalusteiden taustaseinät ovat pölysidontamaalattuja. Pesuhuoneiden ja
erillis-WC:iden seinät ovat laatoitettuja. Märkätilojen väliseinät ovat muurattuja harkkoseiniä.
Löylyhuoneiden seinät ovat puupaneloituja.

Huonetilojen betonikatot ovat ruiskutasoitettuja. Asuntojen alakatot ja alakattojen otsapinnat ovat
tasoitettuja ja maalattuja kipsilevyalakattoja. Asuntojen pesuhuoneiden, löylyhuoneiden, erillis-
WC:iden ja kodinhoitotilojen katot ovat lakattuja tai suojakäsiteltyjä paneelikattoja.
Asuinhuoneiden lattiapinnat ovat lautaparkettia. Jalkalistat ovat lattian sävyyn kuullotettua
lakattua puujalkalistaa. Kiintokalusteiden alle ei asenneta lattiapäällystettä.

Pesuhuoneiden, löylyhuoneiden, erillis-WC:iden ja kodinhoitohuoneiden lattiat ovat lattialaattaa.
Asuntojen kerrostaso-ovet ovat yksilehtisiä, puuviilupintaisia ääni- ja palovaatimukset täyttäviä
ovia, varusteena turvalukko, postiluukku, ovikello ja ovisilmä. Huoneistojen sisäovet ovat
valkoiseksi maalattuja laakaovia. Ovien listoitus on valkoiseksi maalattua peitelistaa.
Huoneistosaunojen löylyhuoneiden ovet ovat täyslasiovia, karmi vastaavaa puuta kuin saunan
puurakenteet ja pesuhuoneen katto.

Asuinhuoneistojen kalusteet ovat tehdasvalmisteisia vakiokalusteita erillisten
kalustesuunnitelmien mukaisesti. Keittiökalusteiden ovet ja etulevyt ovat mdf-levyä, työpöytätasot
suorareunaista laminaattilevyä, joissa upotetut altaat ruostumatonta terästä. Keittiökalusteiden
välitilassa on lasilevy. Makuuhuoneiden komerokalusteiden ovet ovat mdf-levyä.
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Rakennustapaselostus
Eteisen naulakkokaapissa on peililiukuovet. Pesuhuoneissa ja erillis- WC:eissä on tasoallas ja
vetolaatikollinen allaskaappi sekä peilikaappi, johon on integroitu valaisin ja pistorasia.
Pesuhuoneissa on suihkun yhteydessä kääntyvä, lattiasta irti oleva suihkuseinä. Kolme huonetta ja
suuremmissa asunnoissa keittiön varusteina on erilliset korkeat jääkaappi ja pakastinkaappi,
induktiotasoliesi, kalusteuuni, kalusteisiin integroitu astianpesukone ja integroitu mikroaaltouuni.
Pienemmissä asunnoissa on jää-pakastinkaappi, induktiotasoliesi, erillisuuni, kalusteisiin
integroitu astianpesukone ja integroitu mikroaaltouuni. Asunnoissa on keskitettyyn
ilmanvaihtojärjestelmään yhteensopiva liesikupu.

Lattialämmityksen jakotukkikaapit sijoitetaan pääosin eteisen naulakkokaappeihin. Asuntoihin ei
asennetta valmiiksi verhotankoja. Asuntoon sijoitetussa irtaimistovarastossa ja vaatehuoneissa on
vaatetanko ja hyllyt. WC-tiloissa WC-istuimet ovat valkoisia vakiokalusteita. WC-paperitelineitä ja
pyyhekoukkuja ei asenneta valmiiksi. Asuntojen pesuhuoneissa tai erillisessä
kodinhoitohuoneessa on tilavaraus ja liitännät pesukone-/kuivausrumpuyhdistelmälle.
Asuntosaunoissa on sähkökiuas. Asuntojen parvekkeella tai pihaterassilla on seinässä
tuuletusteline, valaisin ja pistorasia. Kattoterasseilla on valaisin ja pistorasia.

YHTEISTILOJEN TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT, SISÄPINNAT, KALUSTEET JA VARUSTEET
Porrashuoneiden seinät tasoitetaan ja maalataan. Porrashuoneen sisäänkäyntiaulat toteutetaan
myöhemmin laadittavan erikoissuunnitelman mukaisesti. Porrashuoneiden lattiassa on
sisäänkäyntiauloja lukuun ottamatta askelääntä eristävä matto. Pohjakerroksen yhteistilojen,
varastojen ja ulkoiluvälinevarastojen lattiat ovat maalattuja betonilattioita. Porrashuoneiden
valokuilujen seinät ovat tasoitettuja ja maalattuja tai ne voidaan toteuttaa myöhemmin laadittavien
erikoissuunnitelmien mukaisesti. Porrashuoneiden katoissa on ääntä vaimentava alakatto.

Yhteistilojen sisäovet ovat metallirakenteisia lasi- tai umpiovia tilan käyttötarkoituksen mukaisesti.
Kerhotilan seinät ovat maalattuja. Lattia on lautaparkettia kuten asunnoissa. Kerhotilan katossa on
maalattu äänieristysalakatto. Saunaosaston löylyhuoneen seinät ja katto ovat puupaneloituja.
Saunaosaston pesuhuoneen lattiat ja seinät ovat laatoitettuja. Pukuhuoneen seinät on maalattu ja
lattia on laatoitettu. Talosaunan saunaosaston löylyhuoneen ovi on täyslasiovi, pukuhuoneen ja
pesuhuoneen välinen ovi on paneelipintainen umpiovi. Saunaosaston löylyhuoneessa on
sähkökiuas, jossa on keraamiset kiuaskivet.

Talopesulan seinät ja lattia laatoitetaan. Kuivaushuoneiden seinät ovat maalattuja. Pesulan ja
kuivaushuoneen kattoon tulee tilan käyttötarkoituksen mukainen äänieristysalakatto. Pesulaan
hankitaan pesukone, kuivausrumpu, pesualtaat, työpöytä ja pyykinsiirtoaltaat myöhemmin
määriteltävällä tavalla. Kuivaushuoneessa on pyykinripustusjärjestelmä, matonkuivaustanko ja
ilmankuivauskone. Ensimmäisen kerroksen yhteistilojen seinät ovat maalattuja
betonielementtiseiniä ja metallirankaisia maalattuja levyseiniä.

Osa asuntojen irtaimistovarastoista on sijoitettu ensimmäiseen kerrokseen, seinät ja lattiat ovat
maalattuja. Tilaan sijoitetaan lukittavat metalliset verkkokomerot, joissa on varusteena vaatetanko
ja hylly. Pääosin irtaimistovarastot on sijoitettu asuntojen yhteyteen.

Jätehuone sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa ja sinne on kulku ulkoa. Jätehuonetilan seinät ja
lattiat ovat maalattuja. Yhtiölle osoitetaan autopaikat Jätkäsaareen rakenteilla olevasta
maanalaisesta pysäköintiluolasta. Jalankulkuyhteys autohalliin tulee korttelin Malagankadun
varrelle rakennettavasta sisäänkäyntikuilusta (kuilu B). Ajoyhteys halliin tulee Välimerenkadun
sisäänajorampin kautta. Väestönsuojapaikat osoitetaan Jätkäsaareen rakenteilla olevasta
maanalaisesta luolasta. Lämmönjakohuone, talojakamo ja sähköpääkeskukset sijaitsevat

ensimmäisessä kerroksessa ja IV-konehuoneet sijaitsevat molemmissa portaissa kahdeksannessa
kerroksessa.

LIIKETILOJEN TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT, SISÄPINNAT, KALUSTEET JA VARUSTEET
Liiketilojen seinät tasoitetaan ja maalataan. Liiketilojen lattiassa on linoleum- tai muovimatto.
Liiketilat varustetaan WC:llä myöhemmin täsmennettävän suunnitelman mukaisesti. Liiketilat
varustetaan ns. minikeittiöllä, jossa on lavuaari, varaus mikroaaltouunille, astianpesukoneelle ja
jääkaapille.

Liiketilat 2 ja 3 suunnitellaan varustettavaksi rasvanerotuskaivolla ja rasvahormilla mahdollista
ravintolakäyttöä varten. Liiketiloissa ei ole alakattoa, mikäli ääneneristävyysvaatimukset eivät näin
edellytä. Liiketila on korkeaa tilaa, jonka käyttäjä tai osakkeenomistaja varustaa myöhemmin
haluamallaan tavalla. Liiketiloissa on yleisvalaistus tai valaisimien ripustuskiskot. Liiketilojen
sähkökeskuksissa varaudutaan mahdollisiin laajennustarpeisiin. Liiketilan sisäänkäynti muodostaa
oman ns. tuulikaapin, sisäänkäynti on esteetön.

SIIRTOLAITTEET
Rakennus varustetaan kahdella asuintalohissillä, joissa hissikorin sisäpinta on rst-levyä. Hissikori 
varustetaan led-valoilla ja peilillä. Hissin nopeus on noin 1m/s, hississä on alaskoontaohjaus.

TALOTEKNIIKKA
Kiinteistö liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Vesijohdot ovat kuparia tai
komposiittiputkea. Märkätiloissa vesijohdot ovat pinta-asennuksena, näkyvät vesijohdot ovat
kromattua putkea. Vesikalusteet ovat vähän vettä kuluttavia vakiokalusteita myöhemmin
tarkennettavan suunnitelman mukaisesti. Kiinteistö liitetään kunnalliseen kaukolämpöverkkoon.
Asunnoissa, kerhotilassa ja talosaunassa lämmönjakelu toteutetaan vesikiertoisella
lattialämmityksellä, jossa asuinhuoneissa on huonekohtainen lämpötilan säätö. Porrashuoneissa
sekä ensimmäisen kerroksen yhteistiloissa, varastoissa ja liiketiloissa on radiaattorit.

Kiinteistöön rakennetaan keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä lämmöntalteenotolla ja mahdollisesti
viilennyksellä. Ylimpien kerrosten asunnoissa on asuntokohtainen ilmanvaihtokone
lämmöntalteenotolla. Kiinteistö liitetään energialaitoksen sähkönjakeluverkkoon. Valaisimina
käytetään vähän energiaa kuluttavia led- ja pienoisloisteputkivalaisimia. Asunnoissa on kiinteät
varastojen ja märkätilojen valaisimet ja keittiöiden työpöytävalaisimet vakiona. Kiinteät valaisimet
ovat led-valaisimia.

Muissa huonetiloissa on valaisinpistorasiat. Asunnot varustetaan kuvallisella
ovipuhelinjärjestelmällä. Porrashuoneiden ja ensimmäisen kerroksen käytävien ja varastojen
valaisimet ovat led- valaisimia, ohjaus liiketunnistimella. Porrashuoneissa ja yhteistiloissa on ns.
siivouspistorasiat. Porrashuoneiden ilmoitustauluille on varauksena internetyhteys. Kiinteistöön
tuodaan kuitukaapeli, operaattorin kiinteistöliittymä ja asuntoihin laajakaista internetyhteys,
erikseen sovittavalla tavalla.

HUONEISTOKOHTAINEN SUUNNITTELU
Asuinhuoneiden yksityiskohtaiset materiaalitiedot täsmennetään myöhemmin. Asukkaat voivat 
räätälöidä huoneistojen tilaratkaisuja ja materiaaleja monin eri tavoin. Periaatteena on kuitenkin 
se, että asukkaan valinnat eivät saa aiheuttaa häiriötä tai haittaa muille osakkaille tai asunto-
osakeyhtiön yhteisille järjestelmille.
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Asukasryhmän kokoamisvaiheen aikataulu

• Ennakkotietojen antaminen käynnistyy 
1.9.2015

• Tiedotustilaisuus hankkeesta 
kiinnostuneille 3.9.2015

• Asuntojen varaaminen käynnistyy 
14.9.2015

• Asuntojen arvonta 28.9.2015 mikäli 
huoneistoihin kohdistuu runsasta kysyntää.

• Osallistumissopimukset vko 42 ja vko 43.
• Yhtiön perustamisen valmistelu lokakuu, 

osakkaaksi tulevien maksuvalmiuden 
varmistaminen.

• Yhtiön perustaminen marras – joulukuu 
2015.
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