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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 7.11.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 316-323 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  11-2785-17-D 

 
 LP-091-2017-07347 
 
Hakija As. Oy Helsingin Hämeenhaka  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0312-0001 
 Hämeentie 10 
Kaava 8965 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Fogel-Michael Urda Katarina Helena 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Fogel-Michael Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asunnoksi palauttaminen 
 

 Asuinkerrostalon 5. kerroksessa sijaitseva toimistohuonetila A12 
palautetaan asuinhuoneistoksi. Tila- tai seinämuutoksia ei tehdä 
ja keittiö ja märkätilat pysyvät nykyisillä paikoillaan. Rakennuk-
sessa on painovoimainen ilmanvaihto.  
  
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. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 142 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 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. 
 

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

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, 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 24.11.2017.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.11.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.11.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
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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  23-2804-17-C 
 
 LP-091-2017-05576 
 
Hakija As Oy Helsingin Kaanaanranta c/o Wisenheimers Oy  
 
Rakennuspaikka Toukola, 091-023-0124-0044 
 Kaanaankatu 9 
Pinta-ala 3454 m² 
Kaava 11499 
Lainvoimaisuus 2006 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Jaakkola Hannu 
 arkkitehti 
 Arkk.tsto Hannu Jaakkola oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Julkisivumuutos 
 

 Asuinkerrostalojen korttelialueella asunto-osakeyhtiö hakee lupaa 
tehdä viiden asunnon parvekkeiden kaidelasituksien muutoksia 
opaalista lasista osin kirkkaaksi, läpinäkyväksi lasiksi jakolistaa 
käyttäen kuten on toteutus useassa muussa asunnossa. Muutok-
set koskevat kiinteistöllä sijaitsevia B- ja C- taloja.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksien kerrosalalaskelmiin. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
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käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Parvekekaiteiden 
tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tattaviksi.  
  
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.  310 26466 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, 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 24.11.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  32-2824-17-CMY 
 
 LP-091-2017-07577 
 
Hakija Sagax Finland Oy  
 
Rakennuspaikka Konala, 091-032-0038-0006 
 Konalankuja 2 
Kaava 5151 
Lainvoimaisuus 1962 
Alueen käyttö TTV; Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Leiwo Paula Marjatta 
 arkkitehti 
 Mer Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupaa yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten 

korttelialueella (TTV) sijaitsevan rakennuksen mainosten yleis-
suunnitelmalle.  
  
Mainosten yleissuunnitelma käsittää rakennuksen matalan osan 
idän, pohjoisen ja lännen puoleisen kolmen julkisivun yläosaan 
asennettavan alumiiniprofiilikoolauksen ja tummanharmaat alu-
miinikomposiittilevyt ja niiden päälle sijoitettavat irtokirjaimisille 
mainoslaitteille varatut mainosalueet.  
  
Mainoslaitteiden tarkempi sijoittelu, mitoitus, värit, materiaalit ja 
kiinnitysten detaljointi ilmenevät pääpiirustuksista. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on  
katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti 
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 sekä hakijan edustaja varmistavat  

mainoslaitteiden luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.  
Yhtiön edustajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman  
noudattamista mainosten vaihtuessa.  
  
Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle  
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tässä luvassa  
esiintymättömät mainoslaitteet tulee poistaa.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.  
Mikäli niistä aiheutuu häiriötä tai häikäisyä, ne tulee poistaa.  
  
Mainoksia saa kiinnittää 1 kpl/ julkisivu/ vuokralainen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, 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 24.11.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  33-2813-17-C 
 
 LP-091-2017-07543 
 
Hakija Helen Sähköverkko Oy  
 
Rakennuspaikka Etelä-Kaarela, 091-402-0008-0378 
 Pirkkolan metsätie 2 
Kaava 12381 
Lainvoimaisuus 2016 
Alueen käyttö VP; Puisto  

et; Muuntamon rakennusala 
 
Pääsuunnittelija Lintula Kimmo Julius 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto K2S Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Erillismuuntamon rakentaminen ja vanhan muuntamon pur-
kaminen 

 
 Kalanninpuistosta vuokratulle määräalalle rakennetaan puuver-

hoiltu mallihyväksynnän 99-1993-07-C mukainen uusi erillismuun-
tamo vuokrasopimuksen ehtoja noudattaen. Puuosien väri on 
keskiharmaa. Hankkeen kokonaisala on 9 m². Muuntamo sijoittuu 
asemakaavassa määrätylle muuntamon rakennusalalle. Asema-
kaavoitus on puoltanut sijaintia sähköpostikannanotossaan.  
  
Rakennushankkeen yhteydessä työn valmistuttua paikalta pure-
taan olemassa oleva vanha muuntamo ja pinta tasataan ja nur-
metetaan. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 9 m² 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 

suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.    
    
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.    
    
Vuokra-alue on siistittävä ja töiden rikkomille alueille on kylvettävä 
luonnonnurmi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
 Vuokrasopimus  
 Lausunto  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 07.11.2017 § 319 17 
 

 

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 

 

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 24.11.2017.  
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 JATKOLUPA 
 

Tunnus  38-2817-17-DJ 
 
 LP-091-2017-08102 
 
Hakija Asunto Oy Vuolukiventie 2 ja 4  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0007-0002 
 Vuolukiventie 2 
Kaava 11520 
Lainvoimaisuus 2010 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkiku-
vallisesti merkittävä aluekokonaisuus (/s)  
  
Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahisto-
riallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa 
tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti säilyneet, alkuperäis-
toteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten. Julkisivussa on sal-
littu ainoastaan betoni- ja sileät rappauspinnat. Päätyseinissä sal-
litaan myös muurattu tiilipinta. Julkisivujen muutostyöt on tehtävä 
siten, että ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden asema suh-
teessa julkisivupintaan säilyy alkuperäisenä tai alkuperäisen kal-
taisena. (sr-2) 

 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle 
 

 Asuinkerrostalon päätyjulkisivujen uusimiselle on 24.10.2014 
myönnetty rakennuslupa 39-2918-14-D, jossa on määrättynä ra-
kennustöiden aloittamisen määräaika 8.11.2017 mennessä. Aloit-
tamisen määräaika jatketaan kahdella vuodella 8.11.2019 saak-
ka.   
  
Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset 
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää.  
  
Luvan katsotaan sisältävän myös 2 vuoden jatkoajan töiden lop-
puun saattamiseksi. 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-
tään luvan 38-2918-14-D voimassaoloaikaa seuraavin määräyk-
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sin: 
 
 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 8.11.2019 mennessä. 
 
 Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 8.11.2021 mennessä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom. 
 
 

 
 Kaupunkikuvayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 
alkaen 
  
 
 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 07.11.2017 § 320 21 
 

 

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 

 

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 24.11.2017.  
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 JATKOLUPA 
 

Tunnus  38-2819-17-DJ 
 
 LP-091-2017-08096 
 
Hakija Asunto Oy Vuolukiventie 2 ja 4  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0007-0001 
 Vuolukiventie 4 
Kaava 11520 
Lainvoimaisuus 2010 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkiku-
vallisesti merkittävä aluekokonaisuus (/s)  
  
Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja asemakaavahisto-
riallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa 
tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti säilyneet, alkuperäis-
toteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten. Julkisivussa on sal-
littu ainoastaan betoni- ja sileät rappauspinnat. Päätyseinissä sal-
litaan myös muurattu tiilipinta. Julkisivujen muutostyöt on tehtävä 
siten, että ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden asema suh-
teessa julkisivupintaan säilyy alkuperäisenä tai alkuperäisen kal-
taisena. (sr-2) 

 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle 
 

 Asuinkerrostalon päätyjulkisivujen uusimiselle on 24.10.2014 
myönnetty rakennuslupa 39-2919-14-D, jossa on määrättynä ra-
kennustöiden aloittamisen määräaika 8.11.2017 mennessä. Aloit-
tamisen määräaika jatketaan kahdella vuodella 8.11.2019 saak-
ka.    
   
Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset 
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää.   
   
Luvan katsotaan sisältävän myös 2 vuoden jatkoajan töiden lop-
puun saattamiseksi. 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-
tään luvan 38-2919-14-D voimassaoloaikaa seuraavin määräyk-
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sin: 
 
 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 8.11.2019 mennessä. 
 
 Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 8.11.2021 mennessä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom. 
 
 

 
 Kaupunkikuvayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 
alkaen 
  
 
 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, 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 24.11.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  38-2823-17-C 
 
 LP-091-2017-07544 
 
Hakija Helen Sähköverkko Oy  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-9903-0060 
 Tullivuorentie 
Kaava 12170 
Lainvoimaisuus 2013 
Alueen käyttö vm; Muuntamon rakennusala 
 
Pääsuunnittelija Lintula Kimmo Julius 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto K2S Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Erillismuuntamon rakentaminen 
 
 Vanhanradanraitin ja Tullivuorentien risteyksen läheisyydestä 

vuokratulle määräalalle rakennetaan puuverhoiltu mallihyväksyn-
nän 99-1993-07-C mukainen uusi erillismuuntamo vuokrasopi-
muksen ehtoja noudattaen. Puuosien väri on keskiharmaa. Hank-
keen kokonaisala on 8 m². Muuntamo sijoittuu asemakaavassa 
määrätylle muuntamon rakennusalalle. Kaavoittaja puoltaa sijoi-
tusta. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan 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:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
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 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 

suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.    
    
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.    
    
Vuokra-alue on siistittävä ja töiden rikkomille alueille on kylvettävä 
luonnonnurmi. 
 

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

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Vuokrasopimus  
 Kaavoittajan sähköpostikannanotto  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, 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 24.11.2017.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  41-2832-17-P 
 
 LP-091-2017-07583 
 
Hakija xxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0044-0015 
 Korkeanmäentie 4 
Kaava 7406 
Lainvoimaisuus 1976 
Alueen käyttö AO; Erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Salonen Janne Ilmari 
 muu 
 JST Kierrätys ja ympäristöpalvelut  Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon ja talousrakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1930-luvulla rakennetun asuinpientalon (Ratu 

23650) sekä autotallin purkamiselle.  
  
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 (7406/1976).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 31.10.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 23.10.2017 
Lausunnon tulos puollettu 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 31.10.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 

 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
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.  
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Mikäli uudisrakentamiseen ei ryhdytä heti purkamisen jälkeen, 
alue on maisemoitava välittömästi purkamistyön päätyttyä raken-
nusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.   
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §,127 §, 133 § ja 139 §   

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Naapurin kuuleminen  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
 Asemakaavoituksen kannanotto  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.11.2017, 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 24.11.2017.  
  
 

 

 


