
YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA VERKKOSAARESSA



  YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA 
FIKSUSSA KALASATAMASSA



Unelmien koteja Verkkosaareen
➽ Ryhmärakennuttamisessa asukkaat suunnitteluttavat, 
rakennuttavat ja rahoittavat oman kerrostalon

➽ Asukkaat kilpailuttavat ja hyväksyvät arkkitehdin, projektijohdon ja 
urakoitsijan

➽ Asukkaat päättävät taloon tulevista yhteistiloista ja ylipäätään siitä, 
millainen talosta tulee

➽ Asukkailla on keskeinen rooli oman asuntonsa suunnittelussa



Vielä pääsee mukaan
➽ 36/39 asuntoa on varattu, pohjapiirustukset valmiit

➽ 3 asuntoa varattavissa, koot 66,5 - 72,5 m2, mahdollista myös yhdistellä

➽ Kaikki asukkaat saavat suunnitella omannäköisen asunnon

➽ Markkinahintoja edullisemmat neliöt Kalasatamasta

➽ Terve talo -periaatteet ohjaavat rakentamista

➽ Yhteisöllisyys näkyy yhteistiloina, yhteisenä tekemisenä ja yhteisinä 
tavaroina. Kaikilla ei tarvitse olla omaa porakonetta tai saumuria...



Fiksu Kalasatama
➽ Kalasatamasta tulee älykkään kaupunkirakentamisen mallialue

➽ Urbaani & merellinen Helsingin toinen keskusta

➽ 6 minuuttia metrolla keskustaan, kolme eri raitiolinjaa, 6-7 bussilinjaa, 
pyörätieverkosto

➽ Kaikki palvelut omassa kaupunginosassa

➽ Meriluonto & puistot lähellä



PALJON 
UUTTA...



… JA SOPIVASTI 
VANHAA



Kalasataman
rakentamisaikataulu
➽ Etelä-Verkkosaari valmistuu samaa 
tahtia Kalasataman keskuksen kanssa

➽ Kalasataman hyvinvointikeskus 
naapurikortteliin 2018

➽ Keskon K-kampus, kaupungin 
Kaupunkiympäristötalo ja Redi naapuriin = 
yli 6000 työpaikkaa





Tontti

➽ Kulmatontti pihakatujen 
varrella (Hitas)

➽ Pysäköinti pihakannen alla 

➽ Tontin vuokra 
2,67 €/asm2/kk 

➽ Arvioitu hoitovastike
 n. 6 €/m2/kk 
 (sis. tonttivuokran)



Havainnekuva kadulta



Havainnekuva pihalta



1. krs yhteistilat



1. krs tukitilat

- Reilut tilat polkupyörille
- Verstas ja kuraeteinen
- Suojaisat verkkokellarit
- Tilava talopesula



4. krs harrastetila 
ja terassi



7. krs Takkahuone ja saunat



Vapaat asunnot



Kaksi asuntoa 
vapaana 2. 
kerroksesta, yksi 
3. kerroksesta

Vierekkäiset 
asunnot 
yhdistettävissä



Vapaat asunnot:

A5: 66,5 m2

Hinta-arvio:
314 605 € (4 731 €/m2)

Huom: erikoisiso parveke

Mallipohja 1. Asukas voi vaikuttaa 
lopulliseen pohjapiirustukseen



Vapaat asunnot:

A5: 66,5 m2

Hinta-arvio:
314 605 € (4 731 €/m2)

Huom: erikoisiso parveke

Mallipohja 2. Asukas voi vaikuttaa 
lopulliseen pohjapiirustukseen



Vapaat asunnot:

A4 (2.krs) ja A12 (3.krs): 72,5 m2

Hinta-arvio:
A4: 327 508 € (4 517 €/m2)
A12: 351 709 € (4851 €/m2)

Huom: A12 huonekorkeus 2,9 m!

Mallipohja 1. Asukas voi vaikuttaa 
lopulliseen pohjapiirustukseen



Vapaat asunnot:

A4 (2.krs) ja A12 (3.krs): 72,5 m2

Hinta-arvio:
A4: 327 508 € (4 517 €/m2)
A12: 351 709 € (4851 €/m2)

Huom: A12 huonekorkeus 2,9 m!

Mallipohja 2. Asukas voi vaikuttaa 
lopulliseen pohjapiirustukseen



Kustannukset

➽ Arvioitu keskineliöhinta n. 4 950 €/m2 (sisältää kustannusvarauksen)

➽ Lopullinen hinta määräytyy vasta urakkavaiheessa

➽ Jokainen vastaa itse asuntonsa rahoituksesta, alustava
yhtiölainalupaus saatu hankkeen jälkimmäiselle puoliskolle

➽ Kilpailutamme arkkitehdit, projektijohdon ja urakoinnit  

➽ Asuntokauppaa ei tapahdu, joten ei varainsiirtoveroa

➽ Ei perinteisen grynderivetoisen rakentamisen voitontavoittelua



Aikataulu 

➽ Aktiivinen asukassuunnittelu syksy 2016 - syksy 2017

➽ Rakennusluvan haku elo-syyskuu 2017

➽ Rakentaminen alkaa vuoden 2018 alussa

➽ Arvioitu valmistuminen vuoden 2019 alussa



Hankkeen tilanne vko 27/2017

➽ Asuntokohtaiset suunnittelut käynnissä

➽ Talon työpiirustukset valmistuneet

➽ Yhtiöjärjestys ja asoy-vaihe valmistelussa

➽ Korttelin perusinfra rakenteilla



Miten pääsee mukaan?

1. Osallistu Koti kaupungissa -yhdistyksen järjestämään infotilaisuuteen

2. Hae yhdistyksen jäseneksi, yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenyyden 
kokouksessaan. Saat maksuohjeet sähköpostiin (20 €/vuosi tai 100 € 
ikijäsenyys)

3. Ilmoita, mistä asunnosta olet kiinnostunut

4. Maksa neliövarausmaksu (tällä hetkellä 130 €/m2)

5. Asunto-osakeyhtiö perustetaan, kun kaikki asunnot on sitovasti varattu



Lisätietoja:
Tapio Huotari

tapihtr@gmail.com
puh. 040 517 9643


