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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 15.8.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 108-112 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.8.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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   TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-2019-17-C 
 
 LP-091-2017-02587 
 
Hakija Asunto Oy Hietalahdenkatu 7 c/o Isännöitsijäpalvelu Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0157-0037 
 Hietalahdenkatu 7 
Kaava 8501 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Raiski Pentti Marko 
 arkkitehti 
 POOK Arkkitehtitoimisto Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Aidan rakentaminen. 
 
 Hietalahdenkadun ja Eerikinkadun kulmaan, piha-alueen ympäril-

lä sijaitseva orapihlaja-aita uusitaan, ja sen taakse tontin puolelle 
rakennetaan korkeintaan 1200mm korkea aita, vähintään 650mm 
etäisyydelle tontin rajasta. Aita on metallirakenteinen, ja siihen liit-
tyy kolme korkeintaan 1200mm korkeaa käyntiporttia.  
  
Aita ja portit on jauhemaalattu tumman harmaaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja rakennustyöhön ryhtyvä valvovat osaltaan työn 

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
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telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Ennen asentamista pääsuunnittelijan tulee malli- ja värimallikat-
selmuksella varmentaa toteutuksen suunnitelmienmukaisuus, ja 
mallitarkastuksessa määritellä lopullinen hyväksyttävä toteutusta-
pa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 126§, 

133§ ja 138§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.09.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  13-2014-17-C 
 
 LP-091-2017-04651 
 
Hakija Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnia sr  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0406-0003 
 Töölönkatu 3 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö Huvi- ja viihdetarkoituksia palvelevien rakennusten korttelialue 

(YVe) 
 
Pääsuunnittelija Heikonen Juhana 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Juhana Heikonen 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Valaistussuunnitelma 
 
 Ostrobotnia-talon (arkkitehti W.G. Palmqvist 1933) julkisivuvalais-

tusta muutetaan. Museokatu 10:n puolella olevien nykyisten julki-
sivuvalojen tilalle asennetaan uudet tehokkaammat valot, ja 
Dagmarinkatu 2:n puolelle lisätään uudet valot. Samalla valais-
taan julkisivujen veistokset. Pohjalaisten Talosäätio Ostrobotnia ja 
Oy Botta Ab hakevat lupaa hankkeelle yhdessä, Oy Botta Ab hal-
linnoi valojen käyttöä, ylläpitoa ja huoltoa.  
  
Museokatu 10:n puolella olevalle parvekkeelle asennetaan uudet, 
tehokkaammat julkisivuvalot, ja lisätään Dagmarinkatu 2:n puolel-
le uudet valot. Museokadun puoleiset valot ja niiden johdotukset 
jäävät katseilta piiloon parvekkeen taakse, Dagmarinkatu 2:n va-
lot ja valojen johdotukset asennetaan julkisivun rakenteessa ole-
van graniittiulokkeen päälle/taakse ja ne maalataan julkisivun vä-
risiksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - valaistuskatselmus 
 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat valaisimien 

luvanmukaisen toteuttamisen ja asentamisen sekä valvovat sen.     
     
Valaistuksen muodostaman kokonaisuuden ja sen vaikutusten 
arviointia varten tulee järjestää valaistuskatselmus, jonne kutsu-
taan pääsuunnittelijan ja hakijan edustajan lisäksi rakennusval-
vontaviraston edustaja.     
     
Valonlähteiden värisävyn ja tehon tulee olla säätyviä ja julkisivun 
eri osioiden valoalueiden tulee olla sammutettavissa erikseen tar-
vittaessa.     
     
Julkisivuvalaistuksesta ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai vaa-
ratilanteita. Mikäli tällaisia haittoja ilmenee, tulee valaistusta sää-
tää hillitymmäksi tai poistaa se. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 126§, 

133§ ja 138§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.09.2017.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  13-2022-17-D 
 
 LP-091-2017-04905 
 
Hakija Asunto Oy Töölönkatu 10  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0435-0010 
 Cygnaeuksenkatu 12 
Pinta-ala 1252 m² 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AK; Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Paloniemi Pirjo Anneli 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Aija Paakkala 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kahden parvekkeen rakentaminen 
 
 Asuntokerrostalojen korttelialueella asunto-osakeyhtiö hakee lu-

paa rakentaa korttelin sisäpihan puolelle kaksi uutta teräsraken-
teista, pinnakaiteellista, valmisrakenteista parveketta. Kerrostalo 
on rakennettu vuonna 1923.   
Kiinteistössä on aiemmin toteutettu 9 parveketta rakennusluvalla 
13-3743-10-D.  
Uudet parvekkeet ja niiden yhteydessä uudet ikkuna- ja oviaukot 
toteutetaan samanlaisina kuin edellisessä lupahakemuksessa.  
   
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
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 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, et-
tä ikkunoiden/ovien valoaukot, kynnyskorkeudet yms. asiat eivät 
huonone muutostyön yhteydessä.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit. Tarkastusasiakirjan pi-
tämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen 
yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117a §, 125 §, 133 §. 
 
 

Päättäjä Eeva Nummisto 
rakennusarkkitehti 
puh.  310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  

 Selvitys suunnittelijoista  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.                                   
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.09.2017.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.09.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
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 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

Käyttöönottaminen Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä 
edellytetty loppukatselmus on pidetty.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  21-1706-17-C 
 
 LP-091-2017-01379 
 
Hakija Kiinteistö Oy Työpajankatu 2 c/o Merilux Oy  
 
Rakennuspaikka Hermanni, 091-021-0274-0011 
 Työpajankatu 2a 
Pinta-ala 19415 m² 
Kaava 11744 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö KTY; Toimitilarakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Mikkola Iiro Mikael 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Iiro Mikkola Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ravintolan määräaikainen ulkotarjoilualueen rakentaminen 
 
 Toimitilarakennusten korttelialueella, historiallisesti ja rakennus-

taiteellisesti arvokkaalla alueella, osoitteessa Työpajankatu 2B 
haetaan lupaa Tukkutorin Kala Oy:n länsi puolella kesäkaudella 
toimivalle 22 asiakaspaikkaiselle ulkotarjoilualueelle. Hanke sijait-
see Helsingin kaupungin omistamalla katualueella, jossa tällä 
hetkellä on vinopysäköinti.  
Ulkotarjoilualueen lattia rakennetaan puuelementeistä ja 24m2:n 
alue rajataan tummilla puutolpilla ja köysikaiteilla. Ravintolan ul-
kotarjoilualueen kalusteet ovat tummia. Ravintolan mainostami-
selle noudatetaan rakennusvalvonnan ohjeita.  
Helsingin Tukkutori puoltaa hanketta, jossa autopaikat rakennuk-
sen edustalta muutetaan ulkotarjoilualueeksi. Tämä tuo alueelle 
lisää viihtyvyyttä ja asiakkaita.   
Alueen käytöstä tehdään vuokrasopimus.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Lisäselvitys Helsingin kaupungin terassiohjeiden säännöstä poiketaan, joka 
velvoittaa jättämään vähintään 150cm vapaata jalkakäytävää ul-
kotarjoilualueen ja ajoradan väliin. Perusteluna se, että kyseessä 
oleva sijainti ei nykyiselläänkään ole jalkakäytävä, vaan siinä on 
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vinopysäköintiä, joka vie koko tilan rakennuksen seinän ja ajora-
dan välissä. Jalankulkuyhteys Tukkutorille tapahtuu pelkästään 
jalankululle rauhoitetun portin kautta ravintolan edustalla olevan 
aukion vastapäiseltä laidalta. Nyt suunnitellun ulkotarjoilualueen 
kohdalta, ei ole jalankulkuyhteyttä Tukkutorille. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Ulkotarjoilualueen 
rakennetekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryh-
tyvän vastattaviksi.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista toi-
menpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä 
näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suunnitel-
mista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontapal-
velusta.   
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa rakennustyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi ja kovalla tuulella huolehdittava 
suojamuoveista ja -pakkauksista. Työmaajärjestelyt tulee toteut-
taa siten, että yleisen jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvalli-
suus taataan.  
  
Hakijan edustaja valvoo ja vastaa ulkotarjoilualueen terveellisyy-
teen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä näkökohdista ympä-
ristössä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117a §, 126 §, 133 § 
 
 

Päättäjä Eeva Nummisto 
rakennusarkkitehti 
puh.  310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin suostumus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.09.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  29-2005-17-C 
 
 LP-091-2017-05827 
 
Hakija Fastighets Ab Furubo c/o Oy Estlander & Co Ab  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0021-0006 
 Kylänevantie 1 
Kaava 9245 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) 
 
Pääsuunnittelija Achilles Ingo 
 arkkitehti 
 Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ikkunamuutos 
 
 Asuinkerrostalon (arkkitehti Kaj Salenius 1957) huoneistojen pui-

set, etuikkunoin varustetut ikkunat sekä parvekkeiden ja ranska-
laisten parvekkeiden ovet uusitaan puu-alumiini -rakenteisiksi ik-
kunoiksi ja oviksi. Parvekeovien ja ranskalaisten parvekkeiden 
ovien yläpuolella olevat yläikkunat poistetaan.  
  
Ikkunoihin asennetaan korvausilmaventtiilit. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
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 Pääsuunnittelija ja rakennustyöhön ryhtyvä valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
   
Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huoleh-
tia siitä, etteivät ovien ja ikkunoitten valoaukot oleellisesti muutu, 
ts. olevaa tilannetta ei muutostyön yhteydessä saa heikentää.   
   
Ennen asentamista pääsuunnittelijan tulee malli- ja värimallikat-
selmuksella varmentaa toteutuksen suunnitelmienmukaisuus, ja 
mallitarkastuksessa määritellä lopullinen hyväksyttävä toteutusta-
pa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 126§, 

133§ ja 138§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
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tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.09.2017.  
  
 

 

 


