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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 23.1.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 31-41 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 26.1.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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  TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  2-0026-18-C 
 
 LP-091-2017-04099 
 
Hakija K. Oy Helsingin Pääpostitalo c/o Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0103-0002 
 Mannerheiminaukio 1 
Kaava 10275 
Lainvoimaisuus 1996 
Alueen käyttö K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue  

sr-1 "Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suo-
rittaa sellaisia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä, jotka tärve-
levät julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai 
kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on ai-
kaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus-, 
muutos- ja lisärakentamistöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan 
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Suojeltavan postita-
lon arvokkaat sisätilat, kuten asiakaspalveluhalli, sisääntuloaulat 
ja porrashuoneet tulee säilyttää siten, että niiden rakennustaiteel-
lista arvoa tai tyyliä ei turmella." 

 
Pääsuunnittelija Helin Pekka 
 arkkitehti 
 Helin & Co Arkkitehdit 
 
 Haetaan lupaa vaihtaa toimisto- ja liikerakennuksen toimistohuo-

neiden alkuperäiset puuikkunat alumiinirakenteisiin eristysla-
sielementteihin, jotka listoitetaan tammiprofiilein.  
  
Rakennuksen vaiheista  
  
Helsingin Pääpostitalo (alk. Helsingin posti- ja lennätintalo) sijoit-
tuu kaupunkikuvallisesti keskeiselle paikalle Mannerheimintien ja 
Töölönlahden alueen niveleen. Rakennuksen suunnittelivat vuon-
na 1934 järjestetyn kilpailun perusteella arkkitehdit Jorma Järvi ja 
Erik Lindroos, arkkitehti Kaarlo Borgin ohjauksessa. Oleelliseksi 
osaksi Helsingin keskustarakennetta vuonna 1938 valmistunut 
rakennus on rakennusaikansa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnit-
telun tyylien, funktionalismin ja klassismin synteesi. Sellaisena se 
on sijainniltaan, hahmoltaan, mittasuhteiltaan ja alkuperäiseltä 
käyttötarkoitukseltaan monumentaalinen merkkirakennus. Ra-
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kennustaiteelliset arvot perustuvat kohteen vahvaan massoitte-
luun, rakennusosittain vaihtuvaan ikkuna-aukkojen jäsentelyyn ja 
ikkunoiden harkittuun materiaaliin ja detaljointiin sekä julkisivuma-
teriaalin elävään ilmeeseen.   
  
Rakennuksessa on noin 1200 ikkunaa ja erilaisia ikkunatyyppejä 
on toistakymmentä, pääosa sisään aukenevia. Erikoispiirustusten 
mukaan tehtyjen ikkunoiden karmit tuli työselostuksen mukaan 
valmistaa kuivasta ja uunikuivasta terveestä puutavarasta, jossa 
ei saanut olla läpimeneviä oksia. Kaikki karmilistat ja toisiinsa 
ruuveilla kytketyt puitteet tehtiin tammesta ja heloitukset kromioi-
dusta messingistä. Ikkunoihin kiinnitettiin punotut lampaanvillatii-
visteet. Smyygit on tehty karmia vasten siten, että karmia ei juuri-
kaan näy julkisivun puolella. Työselitysotteessa ei ole mainintaa 
karmien ja puitteiden käsittelytavasta, mutta on mahdollista, että 
alun perin ikkunoiden puitteet ja karmit käsiteltiin sävytetyllä kuul-
tolakalla eikä peittävällä maalilla. Ikkunalasit olivat vedettyä lasia. 
Vesipellitykset on tehty kuparipellistä ja niiden reunojen ylösnos-
tot on tehty alimman smyygikiven tai -tiilen alle.  Länsijulkisivun 
ikkunoissa vesiluiskat ovat graniittia.  
  
Rakennus suojeltiin asemakaavalla vuonna 1996.  
  
Vuonna 2007 tehtiin korjattavuusselvitys, jossa ikkunoiden kunto 
arvioitiin tutkimalla 20 % ikkunoista. Otoksen avulla päädyttiin 
kolmeen korjauskategoriaan, joiden pohjalta laadittiin työselitys 
2008. Katselmusmuistion mukaan tehtiin kaksi mallia ikkunoiden 
korjaamisesta (1) hiomalla ne puupinnalle ja pintakäsittelemällä 
ne sekä (2) pesemällä ja karhentamalla, hiomalla ja pintakäsitte-
lemällä ikkunat. Korjattavuusselvityksessä ehdotetusta kolman-
nesta vaihtoehdosta, ikkunoiden perusteellisemmasta kunnostuk-
sesta, ei katselmusmuistiossa ole mainintaa. Tiivistelmässä vuo-
den 2009 ikkunakorjauksista (Vahanen 22.3.2017) oletetaan kor-
jaukset toteutuneiksi työselityksen mukaisina. Korjausten toteu-
tuksen laajuudesta tai perusteellisuudesta ei kuitenkaan ole täs-
mällistä tietoa.  
  
Vuoden 2009 alusta vastuu kiinteistön antikvaarisesta valvonnas-
ta siirtyi Museovirastolta kaupunginmuseolle.  
  
Ikkunoiden korjaukseen palattiin keväällä 2017. Tällöin rakennuk-
sesta oli tekeillä rakennushistoriaselvitys, joka valmistuttuaan sel-
kiytti rakennuksen rakennushistoriallisen arvon ja merkityksen 
määrittelyä.   
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Lupahakemus ja sen taustaselvitykset  
  
31.5.2017 jätettiin lupahakemus, jossa esitettiin vaihdettavaksi 
kaikki toimistotilojen 840 ikkunaa. Vaihtamista perusteltiin sillä, 
ettei ikkunoita ole onnistuttu kunnostamaan vastaamaan nykyvaa-
timuksia eivätkä ne ole kohtuullisin ja kestävin menetelmin paran-
nettavissa, huolto ja pesu on vaikeaa, ikkunat värisevät tuulessa 
ja tempautuvat auki. Lisäksi pelätään mahdollista mikrobivauriota 
villapunostiivisteessä.   
  
31.8.2017 katselmoitiin suunnittelun tueksi tehty malli-ikkuna, jos-
sa alkuperäistä ikkunaa pyrittiin markkeeraamaan alumiiniraken-
teiseen elementtiin kiinnitettyjen tammilistojen avulla. Ikkunan to-
dettiin poikkeavan sekä ulkonäöltään, että toimintaperiaatteeltaan 
Postitalon alkuperäisistä ikkunoista eikä mallin katsottu olevan 
hyväksyttävissä asemakaavassa suojeltuun rakennukseen. Sen 
sijaan sovittiin, että malli-ikkunan rinnalle tehdään mallikorjaus, 
jonka avulla voidaan todentaa ikkunan kunnostamisen mahdolli-
suudet. Korjaukseen ja sen suunnitteluun edellytettiin kiinnitettä-
väksi rakennusfyysikko sekä vanhojen ikkunoiden korjauksen tai-
tava ja siinä kokenut puuseppä.  
  
15.9.2017 toimitettiin Lisäselvitys, selostus, josta käy ilmi tarvitta-
vat korjaustoimet, mutta todetaan ettei niiden avulla voida poistaa 
keskeisiä ongelmia, jotka liittyvät turvallisuuteen, terveellisyyteen 
ja käytettävyyteen. Selvityksen vanhojen ikkunoiden puuseppä-
asiantuntijana toimi ikkunoiden vaihtoon tähtäävän malli-ikkunan 
valmistanut taho. Ryhtyvää pyydettiin edelleen tekemään malli-
korjaus lisäselvityksessä esitetyn mukaisesti.   
  
2.10.2017 Pääsuunnittelija pyysi lykkäämään lupakäsittelyä "ra-
kenteellisten lisäselvitysten vuoksi".   
  
15.12.2017 toimitetussa Lausunto ikkunoiden kunto ja ilmatiiviys 
(Sweco 23.10.2017) on tutkittu neljän ikkunan tiiviyttä, PAH yhdis-
teitä ja mikrobeja. Jonkin verran ilmavuotoa on havaittu ja johto-
päätöksenä on että riveet tulisi uusia.  
  
23.11.2017 toimitetussa Lausunto ikkunoiden nykytilanteesta 
17.11.2017 todetaan mm. että rakennuksen käyttö toimistona joh-
taa siihen, että käytöstä aiheutuu melko olematon kosteustuotto 
sisäilmaan. Tämä vähentää ikkunarakenteisiin sisäilmasta kohdis-
tuvan kondenssiriskin ja siitä aiheutuvat mikrobikasvuriskit varsin 
pieneksi. Ikkunoiden puuaineksessa ei havaittu laajamittaisia vau-
rioita. Vesipellin liittymissä ja kallistuksissa ei havaittu suuria puut-
teita. Loppupäätelmänä todetaan "Peruskorjaushankkeessa yhte-
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nä tavoitteena on parantaa ikkunoiden käytettävyyttä, energiate-
hokkuutta sekä varmistaa korkeatasoiset sisäilmaolosuhteet. Näi-
tä ikkunoihin liittyviä tavoitteita ei voida täysimääräisesti saavuttaa 
nykyisiä ikkunoita korjaamalla. Mikäli nämä tavoitteet halutaan ik-
kunoiden osalta saavuttaa, on ikkunat uusittava."  
   
14.12.2017 suunnitelmaa täydennettiin detalji- ja sovituspiirustuk-
sin. Suunnitelmista ilmenee, että esimerkiksi alkuperäisten ikku-
noiden kokoon nähden huomattavan siro jakopuite kasvaa kol-
minkertaiseksi 20 mm:stä 60 mm:iin kun rakennusvalvonnan oh-
jeen mukaan lasipintaa jakavien rakenteiden (karmien ja jakopuit-
teiden) osalta enimmäismuutos on 10%. Ikkunat valoaukko pie-
nenee myös karmeihin liittyvissä puitteissa.  
  
18.12.2017 suunnitelmasta antamassaan lausunnossa kaupun-
ginmuseo katsoo toimenpiteen olevan asemakaavan suojelumää-
räyksen sr-1 vastaisen, eikä puolla toimenpidettä. "Uuden ikku-
nan verhoiltu alumiinirakenne poikkeaa rakenteeltaan, materiaalil-
taan ja toiminnaltaan olennaisesti alkuperäisestä puuikkunasta. 
Malli-ikkunassa katselmoitu sovitus muuttuu siten, että suunnitte-
lun alkuperäinen intentio julkisivunäkymässä kätketystä karmista 
heikkenee. Malli-ikkunan jakopuitteiden rakenne poikkeaa alkupe-
räisestä ratkaisusta, mikä samalla muuttaa ikkunan ilmettä. Ikku-
narakenteiden purkaminen saattaa olla riski myös klinkkerijulkisi-
vun säilymiselle. Ikkunoiden kokonaisvaltainen uusiminen hake-
muksessa esitetyllä tavalla, on uhka Postitalon rakennus- ja kult-
tuurihistoriallisten arvojen säilymiselle." 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 18.12.2017 
Lausunnon tulos ei puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa evätään. 
 
Päätöksen perustelut Postitalon kaupunkikuvallisesti keskeinen sijainti maamerkin 

omaisesti kaupungin ytimessä, kuvastaa alkuperäisen postilaitok-
sen käyttötarkoituksen ja toiminnon perustavaa laatua olevaa 
merkitystä tuolloin nuorelle maalle ja sen kasvavalle pääkaupun-
gille. Selvitykset osoittavat että rakennuksella on merkittävä ra-
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kennus-ja kulttuurihistoriallinen arvo rooli niin kaupungille kuin 
kansallisestikin. Ikkunat ovat massoittelun ja pintamateriaalin 
ohella rakennuksen arkkitehtuurin olennaisimpia osia.  
  
Selvityksistä ilmenee, että vähäeleisen, asiallisen ja ankarankin 
arkkitehtuurin ja rakennuksen selkeiden hallimaisten tilojen ja por-
rashuoneiden vastapainona toimii rakennuksen välttämättömien 
rakennusosien: ikkunoiden, ovien ja lattiapintojen sekä alakatto-
jen viimeistelty jäsentely ja detaljointi. Ikkunoiden toimintaperiaat-
teet ja muoto kuvastavat aikakauden funktionalistista ihannetta, 
valon ja raittiinilman maksimoimista parhaiden työskentelyolosuh-
teiden varmistamiseksi. Ohuet puitteet ja karmien sijoittuminen 
seinärakenteen taakse, maksimoivat sisään tulevan valon ja toi-
saalta syvät smyygit antavat suojaa sään vaikutuksilta.   
  
Ikkunat tehtiin avattaviksi ja helpottamaan työskentelyolosuhtei-
den hallintaa. Tähän niitä on myös käytetty ja korkeatasoisista 
materiaaleista huolimatta, kahdeksankymmentä vuotta ovat kulut-
taneet mekanismeja. Selvityksistä ilmenee lähinnä, että heloituk-
set ja käyntisovitukset ovat paikoin kuluneet ja helat rikkoutuneet, 
osin väärin mitoitettujen tiivisteiden ja huollon puutteen takia. 
Puuosissa, liittymissä rakenteeseen ja vesipelleissä ei ole havait-
tu laajamittaisia vaurioita.   
  
Nyt esitetty ikkuna poikkeaa sekä rakenteeltaan että ulkonäöltään 
alkuperäisistä ikkunoista. Ikkunoiden uusimisen vaikutusta kau-
punkikuvassa on yhtä malli-ikkunaa tarkasteltaessa pyrittävä 
hahmottamaan tilanne, jossa julkisivun kaikki ikkunat on vaihdet-
tu. Kertautuvana muutos on huomattava ja se elää esim. valais-
tusolosuhteiden mukaan. Vedetyn eläväpintaisen kirkkaan lasin 
muuttuminen vihertävään, tasaiseen float-lasiin ja puitteiden ja ja-
kokarmien paksuuntuminen, tulee satoja kertoja toistuessaan vai-
kuttamaan julkisivujen luonteeseen niin valoisan kuin pimeänkin 
aikaan.  
  
Sisätilan osalta alkuperäisen ikkunan detaljointia markkeerataan 
verhoilemalla alumiinirakenteiset elementit alkuperäisen ikkunan 
muotoja jäljittelemään pyrkivillä tammilistoilla. Lopputulos poikke-
aa suuresti alkuperäisestä ikkunasta, minkä myötä sisätilat me-
nettävät merkittävän osan identiteettiään ja niiden liittyminen lasi-
ovidetaljien myötä porras ja aulatiloihin ja niiden ikkunoihin katke-
aa. Ilme on teollinen ja raskas eikä vastaa alkuperäisten ikkunoi-
den käsityömäisesti toteutettujen, eri puulajeista valmistettujen ik-
kunoiden kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa.  
  
Selvityksistä ilmenee, että alkuperäisten ikkunoiden korjaaminen 
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nykyiseltä rakentamiselta vaadittuun tasoon on mahdotonta ikku-
noita vaihtamatta. Tämä ei kuitenkaan ole kulttuurihistoriallisesti 
ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen korjaamisen pää-
tavoite. Rakennustaiteelliset arvot huomioiden riittää, että olosuh-
teita parannetaan ikkunoita korjaamalla. Mikäli alkuperäisillä ikku-
noilla saavutettava taso ei riitä esimerkiksi perusteluissa viitattui-
hin laboratorion edellyttämiin olosuhteisiin tulee huomioida että 
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §, jossa sanotaan "Korjaus- ja 
muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja 
erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön." 
Rakennuksen pääkäyttötarkoitus on toimistorakennus.  
  
Ikkunoiden kunnostaminen, parantaminen ja tarvittaessa korjaus-
kelvottomien ikkunoiden uusiminenkin alkuperäisten materiaalien 
mukaisina ja yksityiskohtia mahdollisuuksien mukaan noudattaen 
on kaupunginmuseon näkemyksen mukaan mahdollista arvot säi-
lyttäen. Vastaavan kokoisia ja ikäisiä ikkunoita on korjattu onnis-
tuneesti toisaalla.  
  
Viimevaiheessa selvityksissä korjaamisen esteeksi nostetut tiivis-
teiden, riveiden/villojen, haitta-aineiden riskien poistaminen edel-
lyttää ikkunoiden irrottamista tai ainakin sisäpuolen smyygien osit-
taista rikkomista ja uusimista. Samaa edellyttää myös ikkunoiden 
uusiminen.   
  
Asemakaavamääräyksessä määrätään, "Suojeltava rakennus. 
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, 
jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- 
tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen, vesikaton tai sisätilo-
jen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä..."  
  
Maankäyttö ja rakennuslain 118 §:ssä määrätään "Rakentami-
sessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpi-
teitä suoritettaessa samoin kuin rakennuksen tai sen osan pur-
kamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennus-
taiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella."  
  
Ikkunoiden vaihtaminen suunnitelmassa esitetyllä tavalla turmelisi 
paitsi julkisivujen, myös sisätilojen rakennustaiteellista ja kulttuu-
rihistoriallista arvoa. Esitetyn suunnitelman mukainen ratkaisu 
laskisi merkittävästi rakennuksen kulttuurihistoriallista ja raken-
nustaiteellista arvoa ja on toimenpiteenä asemakaavan vastainen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 116 §, 118 §, 126 §, 126 a §, 135 §, 
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138 §  
Hallintolaki 44 §, 45 §, 46 § 
 

 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 1 Korjattavuusselvitys 24.8.2007 /Insinööritoimisto Mik-

ko Vahanen 
 

 2 Tiivistelmä v. 2008 ikkuna tutkimuksesta ja v. 2009 
ikkuna korjauksista 22.3.2017 / Vahanen 

 

 3 Muistio koskien suunniteltua ikkunanvaihtoa 
21.4.2017 / Kaupunginmuseo 

 

 4 Hankeselostus 25.5.2017 Helin & Co OY / 24.5.2017  
 5 Rakennushistoriaselvitys, nykytila ja johtopäätökset 

9.6.2017 / Livady 
 

 6 Muistio katselmuksesta ja ennakkoneuvottelusta 
(31.8.2017) 11.9.2017 / Saraco 

 

 7 Kaupunginmuseon kommentit katselmuksen 
31.8.2017 muistioon 12.9.2017 

 

 8 Lisäselvitys mahdollisuudesta kunnostaa ikkunat 
15.9.2017 / Helin&Co, Vahanen, Lasivuorimaa, FCG 
Oy  

 

 9 Ikkunariveiden kunto ja ikkunarakenteiden ilmatiiviys 
-selvitys neljän ikkunan tilanteesta 23.10.2017 /Sweco 

 

 9.1 Kooste ikkunoiden nykytilanteesta - johtopäätökset 
ja suositukset 17.11.2017/ Vahanen 

 

 9.2 Helsingin postitalo - arvot 23.11.2017 / Kaupun-
ginmuseo 

 

 9.3 Postitalon ikkunamuutos muistio 18.12.2017 / Kau-
punginmuseo 

 

 9.4 Lausunto Postitalon ikkunamuutos 18.12.2017 / 
Kaupunginmuseo 

 

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.01.2018 § 31 10 
 

 

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 

 

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 09.02.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  2-0139-18-D 
 
 LP-091-2017-07617 
 
Hakija As. Oy Vuorikatu 6  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0002-0002 
 Vuorikatu 6 
Kaava 11859 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

Kadunvarsirakennusten ensimmäinen kerros on varattava myy-
mälä- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Sisäänkäynti tiloihin tulee 
olla suoraan kadulta.  
  
sr-2; Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas rakennus, jota 
ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät katutilan tyyliä tai kadun puoleisen 
vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisiä toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutos-
töiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen ominaispiir-
teisiin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Ahava Tero Erkki 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Tero Ahava 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos toimistosta asunnoiksi 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa sijaitseva toimistotila muutetaan 

neljäksi asuinhuoneistoksi. Huoneistot erotetaan toisistaan pääpii-
rustuksissa esitetyllä palo-osastoivalla ja ääntä eristävällä raken-
teella. Asunnot varustetaan huoneistokohtaisella tulo- ja poistoil-
manvaihdolla.  
  
Tonttia koskee rakennuskielto 12259, joka koskee 1. kerrosten ja 
kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuin-
käyttöön. Nyt asunnoiksi muutettavien tilojen alapuolella on poh-
jakerros, jossa sijaitsee liiketiloja ja liiketiloihin on suora kulkuyh-
teys kadulta. Muutoksen kohteena oleviin tiloihin on kulku ainoas-
taan porrashuoneesta ja ne sijaitsevat vähintään kaksi metriä ka-
tutason pinnan yläpuolella.  
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Uusille asunnoille on osoitettu irtaimistovarastot.  
  
LVI-rakennustapaselostus on toimitettu rakennusvalvontaan lu-
pahakemuksen yhteydessä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 187 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

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: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.01.2018 § 32 13 
 

 

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 

 

 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Uusista asunnoista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

ja 135 § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  3-0143-18-D 
 
 LP-091-2017-09262 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Navigatortalo c/o Tili.Kiinti Oy  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0056-0004 
 Eteläinen Makasiinikatu 4 
Kaava 7964 
Lainvoimaisuus 1980 
Alueen käyttö AK: Asuntokerrostalojen korttelialue  

  
e: Rakennusala, jolla saa olla liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- 
tai näihin verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmäises-
sä maanpäällisessä kerroksessa, mikäli yhteys kuhunkin tällai-
seen huoneistoon järjestetään suoraan kadulta 

 
Pääsuunnittelija Salo Marko 
 arkkitehti, rakennusinsinööri 
 Avarc Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos 
 
 Asuin- ja liikerakennuksen toimistotiloja kellari- 2. kerros muute-

taan ravintolakäyttöön. Ravintolaan tulee yhteensä 200 asiakas-
paikkaa. Alueella tehdään tilamuutoksia, rakennetaan uusi val-
mistuskeittiö sekä WC- ja sosiaalitiloja. Katu- ja pihajulkisivuihin 
palautetaan ikkunan tilalle ovi vanhaan paikkaan. Ravintolatoi-
minnan edellyttämiä muutoksia ilmanvaihtoon ja muihin talotekni-
siin järjestelmiin tehdään lisäksi muualla kellarikerroksessa, sekä 
ilmanvaihtokuilussa sisäpihalla. Muutosalueen laajuus hakijan il-
moituksen mukaan yhteensä 830 m².  
  
Ravintolan esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on suunni-
teltu varaus irrotettavalle luiskalle, minkä katsotaan olevan riittävä 
järjestely rakennuksen historiallinen arvo, kaupunkikuva ja kor-
keuserot huomioon ottaen. Esteettömyys toteutuu ravintolan ti-
loissa (pääsalissa) riittävässä laajuudessa. Ravintolaan rakenne-
taan yksi esteetön wc-tila.  
  
Rakennuksen 2. kerrokseen voidaan asemakaavoittajan kannan-
oton mukaan sijoittaa ravintolatiloja kaavamääräyksen estämättä, 
sillä 1. ja 2. kerroksen tilat ovat yhteydessä toisiinsa.  
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Liiketilan vanhojen ja säilytettävien tilaa rajaavien rakennusosien 
(ulko- ja väliseinät, välipohjat, ikkunat, ovet) rakennusfysikaalisia 
ominaisuuksia ei heikennetä.  
  
Muutoksilla ei ole vaikutusta rakennuksen kerrosalaan tai laajuus-
tietoihin.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.  
  
Elintarviketurvallisuusosasto on kannanotossaan 16.1.2018 puol-
tanut hanketta. 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 16.01.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennuksesta ja teknisistä järjestelmistä on käyttötarkoituksen 
muutoksen osalta laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-k §, 118 §, 125 §, 133 

§, 134 §, 134 a §, 135 § 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  3-0149-18-D 
 
 LP-091-2017-05569 
 
Hakija Kiinteistö-Osakeyhtiö Erottaja N:O 1-3   c/o Kiirava Oy  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0051-0011 
 Erottajankatu 1-3 
Kaava 8142 
Lainvoimaisuus 1984 
Alueen käyttö AL; Liikerakennusten korttelialue  

  
ark; Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten rakennusala. Tässä osassa tonttia olevaa rakennus-
ta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia 
muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka turmelevat katujulkisivujen 
tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai 
tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia 
toimenpiteitä on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä 
pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla taval-
la. 

 
Pääsuunnittelija Ulin-Miettinen Iiris Anneli 
 arkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto I. Ulin Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos 
 
 Toimistorakennuksen 3. kerroksessa sijaitseva toimistohuoneisto 

A5 muutetaan pienen lääkärikeskuksen tilaksi. Huoneisto varuste-
taan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 223 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - 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-k §, 125 §, 133 § ja     

135 § 
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Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  4-0107-18-D 
 
 LP-091-2017-09253 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0218-0001 
 Lasipalatsinaukio 1 
Kaava 12298 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue  

  
sr-1: Suojeltava rakennus. Lasipalatsi ja pihalla sijaitseva siihen 
kuuluva piippu ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kau-
punkikuvallisesti huomattavan arvokkaita, säilytettäviä rakennuk-
sia ja rakennelmia. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä 
siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, 
muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen, 
sen julkisivujen, vesikaton tai sen arvokkaiden sisätilojen raken-
nustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muut-
tavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
  
Alueelle saa sijoittaa kahviloiden ja ravintoloiden ulkotarjoilualuei-
ta. Kaikki ulkotarjoilua palvelevat wc- ja säilytystilat tulee sijoittaa 
rakennuksiin. Ulkotarjoilualueen yhteyteen ei saa rakentaa raken-
nuksia tai kiinteitä katoksia tai lattiarakennelmia. Aukion tasaukset 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ulkotarjoilun kalusteet voi-
daan sijoittaa aukiolle ilman erillisiä tasaavia rakennelmia.  
  
Lasipalatsi kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen.  
  
Lasipalatsi kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväk-
symään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoi-
maan. 

 
Pääsuunnittelija Lukander Martti Tapio 
 sisustusarkkitehti 
 Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Ulkotarjoiluterassin rakentaminen 
 
 Lasipalatsin aukiolle on suunniteltu ravintola La Torrefazionelle 
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ulkotarjoiluterassi. Rakennelmat ovat kevytrakenteisia ja siirrettä-
vissä tarvittaessa pois. Rakennelmat koostuvat asfaltin päälle teh-
tävästä puisesta lavasta, myyntipisteestä, markiiseista ja irtoka-
lusteista. Myyntipiste sijoitetaan aukiolle suunnitellun tekniikka-
kaivon kohdalle, joissa on varaukset sähkölle, vedelle, viemärille 
ja maakaasulle.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta ympäristöä. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti sekä ase-
makaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaavasta poiketen ravintolan terassi koostuu tasaavista 

rakenteista ja ulkotarjoilupisteistä.  
  
Ulkoterassille varattau aukion osa on liian kalteva ulkokalusteiden 
tukevaan sijoittamiseen.  
  
Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan 3.1.2018 puoltanut 
hanketta hakemuksessa esitettyine poikkeuksineen.   
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä kaavoitusviranomai-
sella ole siitä lausunnossaan huomautettavaa. 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 263 m² 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 03.01.2018 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - kvv-suunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennelmista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje   
   
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 118 §, 122 §, 122 a §, 125 §, 149 §, 

150 §, 167 § 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.01.2018 § 35 32 
 

 

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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  4-0108-18-D 
 
 LP-091-2017-09252 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0218-0001 
 Lasipalatsinaukio 1 
Kaava 12298 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue  

  
Suojeltava rakennus. Lasipalatsi ja pihalla sijaitseva siihen kuulu-
va piippu ovat rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkiku-
vallisesti huomattavan arvokkaita, säilytettäviä rakennuksia ja ra-
kennelmia. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai 
sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- 
tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen, sen julkisi-
vujen, vesikaton tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteelli-
sia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä. (sr-1)  
  
Alueelle saa sijoittaa kahviloiden ja ravintoloiden ulkotarjoilualuei-
ta. Kaikki ulkotarjoilua palvelevat wc- ja säilytystilat tulee sijoittaa 
rakennuksiin. Ulkotarjoilualueen yhteyteen ei saa rakentaa raken-
nuksia tai kiinteitä katoksia tai lattiarakennelmia. Aukion tasaukset 
tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että ulkotarjoilun kalusteet voi-
daan sijoittaa aukiolle ilman erillisiä tasaavia rakennelmia.  
  
Lasipalatsi kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävän 
rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen.    
  
Lasipalatsi kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväk-
symään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoi-
maan. 

 
Pääsuunnittelija Lukander Martti Tapio 
 sisustusarkkitehti 
 Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Ulkotarjoiluterassin rakentaminen 
 
 Lasipalatsin aukiolle on suunniteltu ravintola Lasipalatsille ulkotar-
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joiluterassit. Rakennelmat ovat kevytrakenteisia ja siirrettävissä 
tarvittaessa pois. Rakennelmat koostuvat asfaltin päälle tehtäväs-
tä puisesta lavasta, myyntipisteestä, markiiseista ja irtokalusteis-
ta. Myyntipiste sijoitetaan aukiolle suunnitellun tekniikkakaivon 
kohdalle, joissa on varaukset sähkölle, vedelle, viemärille ja maa-
kaasulle.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta ympäristöä. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti sekä ase-
makaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaavasta poiketen ravintolan terassi koostuu tasaavista 

rakenteista ja ulkotarjoilupisteistä.  
  
Ulkoterassille varattau aukion osa on liian kalteva ulkokalusteiden 
tukevaan sijoittamiseen.  
  
Kaupunkisuunnitteluvirasto on lausunnossaan 3.1.2018 puoltanut 
hanketta hakemuksessa esitettyine poikkeuksineen.   
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä kaavoitusviranomai-
sella ole siitä lausunnossaan huomautettavaa. 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 323 m² 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 03.01.2018 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennelmista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje  
  
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  118 §, 122 §, 122 a §, 125 §, 149 §, 

150 §, 167 § 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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  29-0150-18-C 
 
 LP-091-2017-09383 
 
Hakija Asunto Oy Tunnelitie 14  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0047-0008 
 Tunnelitie 14 
Kaava 6797 
Lainvoimaisuus 1972 
Alueen käyttö AK; Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Lindroos Mika Ilmari 
 diplomi-insinööri 
 Kiinteistötakuu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Vesikatto uusitaan 
 
 Asuntokerrostalojen korttelialueella asunto-osakeyhtiön tasakaton 

bitumikermi uusitaan, samalla parannetaan lämmöneristystä ja 
kaatoja sekä uusitaan parvekekattojen peltikate ja sadevesi-
kourut. Vesikatto korottuu saneerauksessa 200 mm - 210 mm. 
Parvekekatot, räystäspellit ja sadevesikourut ovat tummanruske-
at. 

 
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 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kattosaneerauksen 
tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tattaviksi.    
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Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisesta suorittamisesta ja vastaavat kaikista 
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liitty-
vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suun-
nitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntää rakennusvalvon-
tapalvelusta. 
 

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

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Haitta-aineselvitys  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  31-0156-18-D 
 
 LP-091-2017-09243 
 
Hakija As Oy Juhola-Vilpas c/o Isännöitsijäpalvelu Oy  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0007-0008 
 Lauttasaarentie 10 
Kaava 2948 
Lainvoimaisuus 1951 
 
Pääsuunnittelija Terho Matti Sakari 
 rakennusinsinööri 
 Tmi Matti Terho 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Portaan laajentaminen 
 
 Asuinkerrostalon liiketilassa sijaitsevan ravintolan kellariin johtava 

kierreporras puretaan, porrasaukkoa laajennetaan ja tilalle raken-
netaan kaksivartinen uusi porras.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan lupaha-
kemuksen yhteydessä. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

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:  
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 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.   
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista. 
 

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

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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  33-0140-18-C 
 
 LP-091-2017-09147 
 
Hakija Asunto Oy Tanotorventie 30  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0137-0006 
 Tanotorventie 30 
Kaava 10069 
Lainvoimaisuus 1992 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A) 
 
Pääsuunnittelija Vuorinen Marko Kalevi 
 rakennusarkkitehti 
 Corrector Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ikkunamuutos 
 
 Ikkunat ja parvekeovet uusitaan puu-alumiini-ikkunoina. Ikkunoi-

den valoaukko ja puitejako säilyvät entisinä. Parvekkeiden um-
piovet muutetaan ikkunaoviksi. Myöhemmin harmaiksi maalatut 
ikkunat palautetaan alkuperäiseen valkoiseen väriin.   
  
Kellarikerroksen ikkunat säilyvät puupintaisina, kunnostetaan ja 
maalataan valkoisiksi.  
  
Uudet ikkunat ja parvekeovet täyttävät vaatimuksen U-arvo 1,0 
W/m2K tai parempi. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelija ja rakennustyöhön ryhtyvä valvovat osaltaan työn 

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.      
      
Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huoleh-
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tia siitä, etteivät ovien ja ikkunoitten valoaukot oleellisesti muutu, 
ts. olevaa tilannetta ei muutostyön yhteydessä saa heikentää.      
      
Ennen asentamista pääsuunnittelijan tulee malli- ja värimallikat-
selmuksella varmentaa toteutuksen suunnitelmienmukaisuus, ja 
mallitarkastuksessa määritellä lopullinen hyväksyttävä toteutusta-
pa. Mallikatselmuspöytäkirja toimitetaan rakennusvalvonnan kau-
punkikuvayksikköön. 
 

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

138§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  43-3109-17-D 
 
 LP-091-2017-08325 
 
Hakija As Oy Hiihtomäentie 24-26  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0136-0005 
 Hiihtomäentie 24-26 
Pinta-ala 3022 m² 
Kaava 3980 
Lainvoimaisuus 1956 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Alakahri Jaana Hannele 
 rakennusarkkitehti 
 Karves Suunnittelu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivukorjaus, parvekelaattojen ja -kaiteiden uusiminen 
 
 Asuinrakennusten korttelialueella asunto-osakeyhtiö hakee lupaa 

uusia rakennuksen pitkien sivujen rappaus kolmikerrosrappauk-
sena, korjata ja maalata rakennuksen päätyjen eristerappaukset 
sekä uusia tuuletusparvekelaatat ja -kaiteet. Julkisivujen väritys-, 
sävytys sekä tekstuurit pysyvät nykyistä vastaavina. Tekniset rat-
kaisut ja detaljit on kuvattu rakennepiirustuksissa.  
  
Muutokset eivät vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen asemakaavan sisältö huomi-
oon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 15 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
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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 rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputta-
mista on julkisivun väristä tehtävä riittävän suuri värimalli ja se on 
hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit. Tarkastusasiakirjan pi-
tämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen 
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yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen liikenteen, ja-
lankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

Päättäjä Eeva Nummisto 
rakennusarkkitehti 
puh.  310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Haitta-aineselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  43-3112-17-D 
 
 LP-091-2017-08327 
 
Hakija As Oy Hiihtomäentie 24-26  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0136-0004 
 Hiihtomäentie 26 
Pinta-ala 2103 m² 
Kaava 3980 
Lainvoimaisuus 1956 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Alakahri Jaana Hannele 
 rakennusarkkitehti 
 Karves Suunnittelu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivukorjaus, parvekelaattojen ja -kaiteiden uusiminen 
 
 Asuinrakennusten korttelialueella asunto-osakeyhtiö hakee lupaa 

uusia rakennuksen pitkien sivujen rappaus kolmikerrosrappauk-
sena, korjata ja maalata rakennuksen päätyjen eristerappaukset 
sekä uusia parvekelaatat ja -kaiteet. Julkisivujen väritys-, sävytys 
sekä tekstuurit pysyvät nykyistä vastaavina. Tekniset ratkaisut ja 
detaljit on kuvattu rakennepiirustuksissa.  
  
Muutokset eivät vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen asemakaavan sisältö huomi-
oon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 15 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
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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 rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputta-
mista on julkisivun väristä tehtävä riittävän suuri värimalli ja se on 
hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit. Tarkastusasiakirjan pi-
tämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen 
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yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen liikenteen, ja-
lankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

Päättäjä Eeva Nummisto 
rakennusarkkitehti 
puh.  310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Haitta-aineselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.01.2018, 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 09.02.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.02.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.02.2023. 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.  
 

 

 

 


