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KAUPUNKIKUVAYKSIKKÖ   
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 24.10.2017 
 
 
 

 

Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 26.10.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 283-295  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 26.10.2017 § 283 2 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  4-2730-17-C 
 
 LP-091-2017-06768 
 
Hakija Alueidenkäytön ja -valvonnan yksikkö  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-9902-0008 
 Lönnrotinkatu 
Kaava 8501 
Lainvoimaisuus 1982 
 
Pääsuunnittelija Ortia Marja Liisa 
 arkkitehti 
 Ramboll Finland Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide City-wc:n korvaaminen uudella city-wc:llä 
 
 Mallihyväksynnän 99-0301-17-C mukainen city-wc sijoitetaan  

Hietalahdentorille, Hietalahdenkadun tuntumaan kaupungin tori-
alueelle. City-wc sijoitetaan vanhan perustuksen päälle ja liitetään 
oleviin vesi- ja viemäriliittymiin. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 8 m² 
________________________________________________________________________________ 
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. City-wc:n tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  5-2609-17-D 
 
 LP-091-2017-05127 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Sepänkatu 7 c/o Isännöitsijäpalvelu Oy  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0124-0007 
 Sepänkatu 7 
Kaava 7715 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Huttunen Suvi Ilona 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto OHOJ 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos päiväkodista liiketilaksi ja toimis-

tosta asunnoiksi 
 
 7-kerroksisen asuinkerrostalon (arkkitehti Niilo Kokko 1963) en-

simmäisen kerroksen päiväkoti kellarivarastoineen muutetaan 
kahdeksi liiketilaksi, ja toisen kerroksen toimistotila kuudeksi 
asunnoksi. 2. kerroksen julkisivuun Sepänkadun puolella sijoite-
taan uusi ikkuna.  
  
Uudet asunnot ovat kooltaan 27 - 63 h-m2. Huoneistojen väliset 
seinät muurataan ja välipohjat lisä-ääneneristetään. Tulevien uu-
sien asuntojen irtaimistovarastot on osoitettu taloyhtiön väes-
tösuojaan kellarikerroksessa.  
  
Selvitykset  
  
Hankkeesta on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä äänitekni-
nen selvitys, sekä pelastuslaitoksen hyväksymä palotekninen 
suunnitelma.   
  
Hakijan ilmoittama muutosala on 697 kem2 ja korjausastepro-
sentti on 40%. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille hakemuksen 
vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hake-
muksen johdosta. 
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Autopaikat Rakennetut 18 
 Yhteensä 24 
 Rakennetaan 6 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 697 m² 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 RakMK E1:    

Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 3.   
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 3. 
 

________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - palokatkosuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - loppukatselmus 
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 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on esitettävä aloitusko-
kouksen yhteydessä.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. Valvontaa koskevat 
tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan taloyhtiössä.   
  
Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien asuintilo-
jen ilma- ja askelääneneristävyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja 
L'n,w < 53 dB).   
   
Uusiin asuntoihin on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.   
   
Kuusi kiinteistön ulkopuolelle sijoitettavaa pysäköintipaikkaa on 
osoitettava pysäköintilaitoksesta alle 400 metrin etäisyydellä. Py-
säköintipaikkojen on oltava käytössä asuntojen käyttöönottoon 
mennessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 125§, 

133§ ja 135§ 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Paloturvallisuussuunnitelma  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.11.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.11.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 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.  
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 2300 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Siltasaarenkatu 13 
Helsinki 53 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.10.2017 § 285 12 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  7-2705-17-C 
 
 LP-091-2017-07681 
 
Hakija As Oy Koitere  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0130-0004 
 Merikatu 3 
Kaava 7775 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Täs-
sä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa il-
man pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai 
vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. (So) 

 
Pääsuunnittelija Saari Jarmo Sauli Olavi 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit D4 Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Julkisivumuutos 
 
 Viisikerroksisen asuinkerrostalon (rakennusmestari Vilho Lekman 

ja arkkitehti Harald Smedberg 1909) on rakennusluvilla 7-1349-
16-D JA 7-1349-DM myönnetty muutos sisäänkäynneille kellarista 
porrashuoneisiin. Kellarin aikaisemmat käyntiportit korvataan nyt 
tammisilla ikkunaovilla, joissa on tammipintaiset umpipielet. 

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

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 

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

133§ ja 138§ 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  8-2724-17-D 
 
 LP-091-2017-07511 
 
Hakija Asunto Oy Satamakatu 4  
 
Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0139-0008 
 Kanavaranta 15 
Pinta-ala 1297 m² 
Kaava 8340 
Lainvoimaisuus 1984 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Teivas Eija Liisa 
 arkkitehti 
 Wise Group Finland Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Huoneistoparvekkeiden uusiminen 
 
 Asuinkerrostalojen korttelialueella haetaan lupaa uusia kadunpuo-

leiset huonokuntoiset huoneistoparvekkeet ja niiden kaiteet koko-
naisuudessaan turvallisuuden sekä rakennuksen ilmeen paran-
tamiksi.   
Rakennus on rakennettu vuonna 1912 ja suunnitelmat teki Jung-
Bomansson arkitektbyrå, Bertel Jung. Funkis-henkiset parvekkeet 
on rakennettu vuonna 1945. Korjausten suunnitteluratkaisuissa 
on pyritty rakennuksen sodanjälkeisten muutosten ilmeen ja arkki-
tehtonisten periaatteiden säilyttämiseen. Parvekkeet ja kaiteet 
uusitaan mahdollisimman samankaltaisiksi, maalatuiksi betoni- ja 
teräs kaiteiksi, jossa väritys säilytetään ennallaan. Puurimoitusta 
ei palauteta vaan tehdään terastirappaus myös parvekkeen ulko-
pintaan. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 
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________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - 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.  
 

 Ennen purkamistöiden aloittamista, rakennusvalvontapalveluun 
on toimitettava kosteudenhallintaselvitys.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
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.  
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että kynnyskorkeu-
det yms. asiat eivät huonone muutostyön yhteydessä.  
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117a §, 125 §, 133 § 
 
 
Päättäjä Eeva Nummisto 

rakennusarkkitehti 
puh. 09-310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.11.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.11.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 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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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  12-2717-17-P 
 
 LP-091-2017-06590 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH  
 
Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-9904-0100 
 Kallion urheilukenttä 
Kaava 8901 
Lainvoimaisuus 1985 
Rakennettu kerrosala 1710 m² 
Alueen käyttö VK; Leikkikenttä  

rl; Rakennusala, jolle saa sijoittaa leikkikenttärakennuksen 
 
Pääsuunnittelija Metsälä Timo Markus 
 arkkitehti 
 WSP Finland Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Leikkipuistorakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1950-luvulla rakennetun leikkipuistorakennuksen 

purkamiselle (Ratu 2429).  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.   
  
Alustava purkutyösuunnitelma on toimitettu.   
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (8901/1985).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, asemakaavoituksella ei ole ollut huomautettavaa. Kau-
punginmuseo puolestaan katsoo, että eräänä kaupungin van-
himmista leikkipuistorakennuksista Brahenkentän leikkipuistora-
kennuksen asianmukaisesta dokumentoinnista tulee ennen pur-
kamista keskustella kaupunginmuseon kanssa.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 23.10.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 16.10.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 11.10.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Työmaalta poistettavat maa-aineskuormat on kuljetettava käyttä-
en tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).   
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Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Hakijan tulee maisemoida rakennuspaikka purkamistoimenpiteen 
jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.   
  
Ennen rakennuksen purkamista tulee kaupunginmuseolle varata 
mahdollisuus ja annettava riittävästi aikaa rakennuksen dokumen-
tointiin.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133§ ja 139 §  

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Kaavoittajan lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 2300 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Siltasaarenkatu 13 
Helsinki 53 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.10.2017 § 287 25 
 
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 14.11.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  20-2706-17-CMY 
 
 LP-091-2017-07615 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4  
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0048-0006 
 Energiakatu 4 
Kaava 11140 
Lainvoimaisuus 2005 
Alueen käyttö Liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-

rakennusten korttelialue (KTY) 
 
Pääsuunnittelija Trapp Robert Christoffer 
 arkkitehti 
 L Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 8-kerroksisen toimistorakennuksen mainosten yleissuunnitelma. 
 
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 hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden 

luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Omistajan edustajan 
tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainos-
ten vaihtuessa.           
          
Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.          
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Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tu-
lee poistaa.          
          
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa.          
          
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai 
vaaratilanteita. Mikäli mainoslaitteista aiheutuu häiriötä tai häi-
käisyä pitää ne viime kädessä poistaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  31-2714-17-D 
 
 LP-091-2017-06178 
 
Hakija As Oy Luoteisväylä 33  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0056-0004 
 Luoteisväylä 33 
Kaava 7115 
Lainvoimaisuus 1974 
 Kaavatontti 5 muodostuu tontista 4 
Alueen käyttö AKR; Asuntokerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen talojen 

korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Lappalainen Kari Erkki Tapani 
 muu, sisustusarkkitehti 
 Sisustus+arkkitehtitoimisto Kari Lappalainen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Asunnoksi muuttaminen 
 
 Asuinkerrostalon 1. ja 2. kerroksessa sijaitseva kaksikerroksinen 

toimistotila erotetaan viereisestä huoneistosta sulkemalla oviauk-
ko osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella, ja toimistotila 
muutetaan asuinhuoneistoksi. Lisäksi tehdään keittiö- ja märkäti-
lamuutoksia.  
  
Asunnolle on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontilla on voimassa MRL:n 53 § 2 mom. mukainen rakennuskiel-

to asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi, jolla ei ole vaiku-
tusta hankkeeseen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 57 m² 
Paloluokka P3 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.   
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Käyttötarkoituksen muutokseen sisältyvät ei-luvanvaraiset tekni-
set muutokset jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a- 117 g §, 125 § ja 133 § 
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Päättäjä Virpi Vartio 

lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.11.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.11.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 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  31-2725-17-C 
 
 LP-091-2017-07181 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Pohjoiskaari 15  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0011-0003 
 Pohjoiskaari 15 
Pinta-ala 2496 m² 
Kaava 4381 
Lainvoimaisuus 1958 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kytömäki Sami 
 rakennusinsinööri 
 Lumon Suomi Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Lasiterassin rakentaminen 
 
 Asuinrakennusten korttelialueella haetaan lupaa rakentaa lasite-

rassi kerrostalon ylimmän kerroksen asunnon 27 kattoterassille. 
Lasiterassi rakennetaan alumiinirakenteisena puitteettomilla, kar-
kaistuilla, kirkkailla liukulaseilla. Alumiinirakenteet, profiilit ja pelli-
tykset ovat vaalean harmaita. Rakennus on varustettu koneellisel-
la tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä eikä korvausilmaa oteta 
lasituksen kautta. Ulkoilmaan rajoittuvista pystysuorista laseista 
yli 30% on avattavia.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Parvekelasituksen ja 
-katteiden tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen 
ryhtyvän 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 rakennusvalvonnasta.   
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

rakennusarkkitehti 
puh. 09- 310 26466 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  40-2710-17-D 
 
 LP-091-2017-06861 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy  
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0117-0008 
 Palokellonkuja 5 
Kaava 8932 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö AKS; Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa rakentaa asuntola-

tyyppisen kerrostalon. Kerrosalasta on käytettävä 850 m² liiketi-
loiksi. 

 
Pääsuunnittelija Vihtkari Timo Juhani 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Arknova Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kahvilasta ravintolaksi 
 
 Asuinkerrostalon 2-kerroksisessa asuin-liiketalo-osassa katutason 

liikehuoneisto muutetaan kahvilasta ravintolaksi.   
Ravintolassa on 81 asiakaspaikkaa.   
Ravintolaan on esteetön pääsy.  
  
Rasvoittavan ruoanvalmistuksen vaatima poistoilmakanava ra-
kennetaan julkisivuun pihan puolelle. Poistoilmakanava on saman 
tyyppinen ja samaa valkoisen sävyä kuin viereisen liiketilan oleva 
poistoilmakanava. Ikkunanauhan kohdalla kanavan väri on sama 
kuin ikkunanauhan paneloinnilla. Kanavan läpivientikohdassa 
oleva ikkuna-aukko rakennetaan umpeen. Katolle sijoitetaan 
huippuimuri.  
  
Taloyhtiön hyväksyntä ääneneristävyydestä on toimitettu raken-
nusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.   
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 230 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 18.10.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 23.10.2017 
Lausunnon tulos ei lausuntoa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.   
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a- 117 g §, 125 § ja 133 § 
 
 
Päättäjä Virpi Vartio 

lupa-arkkitehti 
puh. 09-310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
 Taloyhtiön hyväksyntä ääneneristävyydelle  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.11.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.11.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

 
 
 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 2300 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Siltasaarenkatu 13 
Helsinki 53 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.10.2017 § 291 46 
 
Rakennustyön aloittaminen 
 
 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  41-2732-17-C 
 
 LP-091-2017-06310 
 
Hakija xxxx 
 xxxx 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0125-0010 
 Nummitie 17a 
Pinta-ala 1083 m² 
Kaava 9954 
Lainvoimaisuus 1991 
Alueen käyttö AP; Asuinpientalojen korttelialue  

- saa tontin kerrosalan lisäksi rakentaa autosuojan tai - katoksen 
tai talousrakennuksen enintään 30m2/ asunto. 

 
Pääsuunnittelija Leppänen Arto 
 rakennusinsinööri 
 Rakennusinsinööritoimisto Arto Leppänen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Terassilasitus ja autotallin muuttaminen varastoksi 
 
 Asuinpientalojen korttelialueella haetaan lupaa laajentaa pihan 

puolella olemassa olevaa terassia ja rakentaa alumiinirakenteinen 
terassilasitus puitteellisilla, kirkkailla, karkaistuilla, liukulaseilla ja 
lasikaiteella sekä lasiovella. Alumiinirakenteet, profiilit ja puitteet 
ovat valkoisia, joista ulkoilmaan rajoittuvista pystysuorista laseista 
yli 30% on avattavia.  
  
Lisäksi muutetaan olemassa oleva autotalli varastoksi.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Lisäselvitys Rakennuslupatunnuksessa 41-0149-97-A todettu, että asema-
kaavassa autosuojalle annetun 30m2 lisäksi on autosuojiin käy-
tetty 25m2 varsinaista rakennusoikeutta. Lisäkerrosalaa autosuo-
jalle tai talousrakennukselle 30m2 / asunto. 

 
Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta. 

Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 
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Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P3 
 
________________________________________________________________________________ 
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. Parvekelasituksen ja 
-katteiden tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen 
ryhtyvän 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 rakennusvalvonnasta.   
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

rakennusarkkitehti 
puh. 09- 310 26466 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  45-2727-17-P 
 
 LP-091-2017-07167 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0138-0003 
 Neulapadontie 6 
Pinta-ala 10657 m² 
Kaava 5205 
Lainvoimaisuus 1962 
Alueen käyttö YO; Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ollila Niko Sakari 
 arkkitehti 
 Linja Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Päiväkotirakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1950-luvulla rakennetun päiväkotirakennuksen 

purkamiselle (Ratu 27818).  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
  
Alustava purkutyösuunnitelma on toimitettu.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (5205/1952).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, asemakaavoituksella ei ole ollut huomautettavaa. Kau-
punginmuseo pitää rakennuksen purkamista valitettavana, mutta 
ei näe estettä rakennuksen purkamiselle sen jälkeen, kun puret-
tava rakennus ja alue on dokumentoitu ulkoa ja sisältä.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 09.10.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Työmaalta poistettavat maa-aineskuormat on kuljetettava käyttä-
en tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.   
   
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
   
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).    
   
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.   
   
Hakijan tulee maisemoida rakennuspaikka purkamistoimenpiteen 
jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.    
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Ennen rakennuksen purkamista tulee kaupunginmuseolle varata 
mahdollisuus ja annettava riittävästi aikaa rakennuksen dokumen-
tointiin.   
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133§ ja 139 §   

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  45-2728-17-P 
 
 LP-091-2017-07177 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0138-0003 
 Neulapadontie 6 
Kaava 5205 
Lainvoimaisuus 1962 
Alueen käyttö YO; Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ollila Niko Sakari 
 arkkitehti 
 Linja Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Parakkirakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1960-luvulla rakennetun parakkirakennuksen  pur-

kamiselle (Ratu 27816).   
   
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.   
   
Alustava purkutyösuunnitelma on toimitettu.   
   
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
   
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (5205/1952).   
   
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, asemakaavoituksella ei ole ollut huomautettavaa. Kau-
punginmuseo puolestaan ei näe estettä rakennuksen purkamisel-
le sen jälkeen, kun purettava rakennus ja alue on dokumentoitu 
ulkoa ja sisältä.   
   
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 09.10.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Työmaalta poistettavat maa-aineskuormat on kuljetettava käyttä-
en tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.    
    
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.    
    
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).     
    
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.    
    
Hakijan tulee maisemoida rakennuspaikka purkamistoimenpiteen 
jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.     
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Ennen rakennuksen purkamista tulee kaupunginmuseolle varata 
mahdollisuus ja annettava riittävästi aikaa rakennuksen dokumen-
tointiin.    
    
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133§ ja 139 §    

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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 14.11.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  52-2009-17-C 
 
 LP-091-2017-03969 
 
Hakija Suomenlinnan hoitokunta  
 
Rakennuspaikka Töölö, 091-432-0006-0003 
 Suomenlinna C 60 
Pinta-ala 795700 m² 
Rakennettu kerrosala 115244 m² 
 Suomenlinnan huoltoranta 
Alueen käyttö Asemakaavoittamaton alue, Unescon maailmanperintökohde 
 
Pääsuunnittelija Nuotio Aino Kaisa 
 maisema-arkkitehti 
 Ramboll Finland Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Maankäsittely- ja liikennealueen rakentaminen Suomenlin-

naan 
 
 Huoltorannan nykyinen maankäsittelyalue liikennejärjestelyineen 

uudistetaan. Alueelle ei ole olemassa aiemmin myönnettyä lupaa.   
  
Maankäsittelyalueella käsitellään Suomenlinnan rakennushank-
keissa muodostuvia ylijäämämaita, jotka sisältävät pilaantuneita 
maa-aineksia. Alueella sijaitsee myös jätteiden lajittelupisteitä. 
Maankäsittelyalue asfaltoidaan ja alueelle rakennetaan työkonei-
den pesupiste. Sekä pesupisteen jätevedet että maankäsittely-
alueen hulevedet johdetaan ympäristökeskuksen ohjeiden mukai-
sesti riittävällä tavalla puhdistettuina mereen. Maankäsittelyalue 
aidataan ja rannan kiviverhous kunnostetaan koneellisesti järjes-
tetyksi lohkokiviverhoukseksi.   
  
Alueen pohjoisosassa sijaitsevat huolto- ja pelastuslautan laiturit, 
kalusto- ja tavarakuljetuslautan rantautumispaikka, Suomenlinnan 
hoitokunnan kunnossapidon toimintaan liittyvät pysäköinti- ja va-
rastointialueet sekä huoltolautan odotusalue. Alueeseen liittyvä 
rakennus C60 toimii Suomenlinnan hoitokunnan ylläpidon tuki-
kohtana. Sen eteen sijoitetaan kaksi lyhytaikaista pysäköintipaik-
kaa huoltoa varten. Muut pysäköintialueen kymmenen paikkaa 
osoitetaan ylläpitohenkilökunnan pakettiautojen ja työkoneiden 
pysäköintiin sekä Catering-autoille öisin ja viikonloppuisin. Liiken-
neväylät asfaltoidaan. Jalankulku erotetaan ajoalueista korotetulla 
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ja kivetyllä jalkakäytävällä. Kalusto- ja tavarankuljetuslautalle ra-
kennetaan betoninen rantautumisluiska huoltolautan ja pelastus-
laitoksen laiturin väliin.   
  
Hankkeen tasaus- ja kuivatussuunnitelmat sekä vesien johtami-
seen liittyvä ympäristökeskuksen kannanotto on toimitettu raken-
nusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Suomenlinnassa ei ole asemakaavaa ja alueen asemakaavoitus 
on kesken. Asemakaavaluonnos on käsitelty kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa vuonna 2009. Museovirasto on tehnyt esityksen 
Suomenlinnan suojelemiseksi rakennusperintölain nojalla. Esitys 
on lausuntovaiheessa.   
  
ELY-keskus ja ympäristökeskus ovat puoltaneet hanketta, eivätkä 
edellytä ympäristöluvan hakemista. Museovirasto ja asemakaa-
voitus ovat puoltaneet hanketta suunnitelman kaupunkikuvallisiin 
ratkaisuihin liittyvillä ehdoilla. Suunnitelmia on muokattu saatujen 
lausuntojen perusteella. Hakija on lisäksi toimittanut selvityksen 
niistä seikoista, joita ei teknisistä syistä johtuen voida toteuttaa 
täysin lausunnoissa asetettujen ehtojen mukaisesti. 
 

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

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja ELY-keskus 
Lausunto pvm 23.08.2017 
Lausunnon tulos puollettu 
 
Lausunnon antaja Helsingin ympäristökeskus 
Lausunto pvm 11.09.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto 
Lausunto pvm 21.08.2017 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
Lausunnon antaja Museoviraston lausunto 
Lausunto pvm 15.05.2017 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Hakijan tulee huolehtia rakennustöitä koskevasta tiedottamisesta 

alueella.  
  
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 
rakennusvalvontapalveluun ja työtä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun tur-
vallisuus taataan.  
  
Maankaivutöitä ei saa suorittaa ilman Museoviraston arkeologista 
valvontaa.   
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 132 §, 133 §  

Maankäyttö- ja rakennusasetus 60 § 
 

 
Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 

maisema-arkkitehti 
puh. 09- 310 26419 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
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 Vastine  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 31.10.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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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 14.11.2017.  
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