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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 25.1.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 42-46 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.1.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  11-0185-18-C 
 
 LP-091-2017-08617 
 
Hakija As Oy Harjutori 2/ Isännöintiverkko Oy  
 As Oy Pengerkatu 24/ KH-Isännöinti Oy  
 As Oy Helsinginkatu 4a/ Kiinteistötahkola Oy  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0346-0024 
 Pengerkatu 24a 
Pinta-ala 345 m² 
Kaava 9699 
Lainvoimaisuus 1990 
Sallittu kerrosala 700 m² 
Rakennettu kerrosala 1133 m² 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Hangaslahti Tapio 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Tapio Hangaslahti 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Aidan rakentaminen 
 
 Kolmen kiinteistön yhteisen piha-alueen kadun vastaiselle rajalle 

rakennetaan aita. Yhteispihalle ja kadun kulmaukseen lisätään is-
tutusalueet. Pihan valaistusta parannetaan. Suunnitelmassa esi-
tetyt syväjäteastiat on asennettu pihalle aiemmin.  
  
Aita perustuksineen toteutetaan katualueen reunalle kuitenkin ko-
konaan oman tontin puolelle. Kaupunkiympäristön alueidenkäyttö- 
ja valvonta on antanut suostumuksen aidan sijainnille ehdolla, et-
tä portti suunnitellaan avautumaan pihalle päin. Portin avautumis-
suunta on korjattu vaatimuksen mukaiseksi. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille hakemuksen 
vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hake-
muksen johdosta. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - maastoonmerkintä 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelijan ja hankkeeseen ryhtyvän tulee omalta osaltaan 

huolehtia rakennustyön valvonnasta ja siitä, että toteutus on 
myönnetyn luvan mukainen.  
  
Ennen Helsinginkadun ja Pengerkadun kulmaan rakennettavan 
istutusalueen toteuttamista hakijan on pyydettävä kaupunkimit-
tauspalvelua merkitsemään maastoon tontin kulmapisteet. Uusi 
istutusallas on rakennettava kokonaan oman tontin puolelle. Ka-
tualueen puolelle nykyisin ulottuva istutusalueen osa on poistetta-
va ja alue asfaltoitava jalkakäytävän pinnan tasoon.   
  
Rakennuksen kulmaan suunniteltu portaikko on sijoitettava koko-
naan oman tontin puolelle. 
 

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

Helsingin rakennusjärjestys 18 §. 
 

 
Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 

maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin suostumus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.01.2018, 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 13.02.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  21-0169-18-C 
 
 LP-091-2017-07967 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH  
 
Rakennuspaikka Hermanni, 091-021-0274-0011 
 Työpajankatu 2a 
Kaava 11744 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö KTY: Toimitilarakennusten korttelialue  

  
sr-1: Historiallisesti ja rakennstaiteellisesti arvokas rakennus, jota 
ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- ja lisära-
kentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton historial-
lista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.Mikäli rakennuksessa 
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä on rakennus kor-
jaus tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan raken-
nuksen luonteeseen hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Liljeblad Sonja Maria 
 arkkitehti 
 Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Tilapalvelut 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Aurinkokeräimen sijoittaminen vesikatolle 
 
 Lupaa haetaan osoitteessa Työpajankatu 2 sijaitsevan Helsingin 

Tukkutorin lihatukkuhallin katolle sijoitettavalle aurinkosähkövoi-
malan ulkoyksikölle.  
  
Vesikatto on hakemuksen liitteenä olevan Helsingin kaupungin 
rakennusviraston 26.4.2016 päivätyn kuntoselvityksen mukaan 
hyvässä kunnossa ja rakennelman sijoittamiselle rakennustekni-
sesti soveltuva.  
  
Aurinkokeräimet ankkuroidaan paikoilleen painojen avulla, eikä 
vesikaton rakenteita muuteta tai rikota.  
  
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 
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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. Aurinkokeräimien ja 
niihin liityvien kiinnitys- ja muiden järjestelmien tekniset ominai-
suudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Aurinkosähkövoimalasta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-
taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 i §, 118 §, 120 a §, 126 §, 126 a 

§, 133 § 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Kuntoselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.01.2018, 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 13.02.2018.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  39-0165-18-P 
 
 LP-091-2017-09392 
 
Hakija As Oy Helsingin Hiirakko  
 
Rakennuspaikka Tapanila, 091-429-0005-0254 
 Hiirakonkuja 6 
Pinta-ala 1746 m² 
Kaava 12132 
Lainvoimaisuus 2013 
Sallittu kerrosala 436 m² 
Rakennettu kerrosala 118 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen alue  

Rakennuspaikka 39061/(17) 5:254 Kaavatontti 17 muodostuu 
osasta tilaa RN:o 5:254 

 
Pääsuunnittelija Kaarlela Tuomas Juhana 
 insinööri 
 Foudia PKS Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Asuinpientalon purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1940-luvulla rakennettujen asuinpientalon ja sau-

narakennuksen purkamiselle (Ratu: 39206 ja 39205), sekä lupaa 
kaataa 14 puuta rakentamisen tieltä. Puiden sijainti on merkitty 
karttaan, joka on toimitettu rakennusvalvontaan hakemuksen yh-
teydessä. Tontille jää useita puita vielä kaatotyön jälkeenkin ja ti-
lalle istutetaan 9 uutta lehtipuun tainta hakijan esittämän suunni-
telman mukaisesti.  
  
Suunnitteilla on uudisrakennusten rakentaminen.  
  
Alustava purkutyösuunnitelma on toimitettu.   
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha (12132/2013)  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   

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

Siltasaarenkatu 13 
Helsinki 53 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 25.01.2018 § 44 11 
 

  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (1.11.2017). 
 

Lisäselvitys Tämä lupa ei oikeuta kaatamaan puita, mikäli kaadettavissa puis-
sa tai niiden välittömässä läheisyydessä on liito-oravan tai lepa-
koiden käyttämä kolo, pönttö tai risupesä. Tällaisessa tapaukses-
sa puiden kaatamiselle on saatava Helsingin kaupungin ympäris-
tökeskuksen suostumus. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja   
asemakaavan sisältö huomioon ottaen. 
 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 18.01.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 17.01.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
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taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin/ mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryh-
tyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön 
turvallisuudesta (798/2015).   
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
  
Hakijan tulee maisemoida rakennuspaikka purkamistoimenpiteen 
jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 
 
Päättäjä Jesse Piirainen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.01.2018, 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 13.02.2018.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  49-0024-18-P 
 
 LP-091-2017-04685 
 
Hakija xxxx 
 
Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0099-0001 
 Furuvikintie 7 
Pinta-ala 4736 m² 
Kaava 11904 
Lainvoimaisuus 2010 
 Kaavatontti 1 muodostuu RN:o 1:936. 
 
Pääsuunnittelija Hirvilammi Teemu Veli 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Saunarakennuksen purkaminen 
 
 Tällä luvalla haetaan lupa saunarakennuksen purkamiseen.   

  
Purkamisaikeen johdosta on tehty poikkeamispäätös 49-0009-18-
S / 4.1.2018, koska purkaminen on kielletty tontin asemakaavas-
sa.  
  
Kohteen päärakennus on suojelu sr-1 merkinnällä, sekä saunara-
kennus sr-2 -merkinnällä. Sr-2 määritellään kaavassa: Kulttuuri-
historiallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Raken-
nusta tai sen osaa ei saa purkaa. Korjaustoimenpiteiden tulee ta-
pahtua rakennuksen ominaispiirteitä ja historiallista arvoa kunni-
oittavalla tavalla.   
  
Rakennuksista on laadittu rakennushistoriallinen selvitys, puutar-
hasta puutarhahistoriallinen selvitys.   
  
Merenrannassa sijaitseva saunarakennus on moneen otteeseen 
kastunut merenpinnan ollessa korkealla. Saunan rakenteissa on 
todettu lahovaurioita. Rakennuksen siirtämistä rannalla korke-
ammalle ei pidetä tarkoituksenmukaisena rakennevaurioiden ta-
kia.    
  
Tarkoituksena on rakentaa kooltaan ja ulkoasultaan vastaava, 
vaatimaton, hirsirakenteinen saunarakennus purettavan saunan 
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paikalle. Samalla saunan seudun pihakorkoja nostetaan, jotta 
maaperästä ja korkeasta merivedestä johtuva kosteus ei enää 
vaurioittaisi saunarakennusta. Tontin korotusta on tarkasteltu 
osana puutarhaa ja piha-aluetta.   
  
Kaavoittaja on kannanotossaan puoltanut purkua todeten kuiten-
kin, että Villa Furuhjelmin saunarakennus sijaitsee näkyvällä pai-
kalla Jollaksen etelärannan maisemassa ja on myös olennainen 
osa suojellun huvilan pihapiiriä. Purkutyön jälkeiset toimenpiteet 
on suunniteltava siten, että ranta-alueen maisemakokonaisuus 
säilyy ennallaan.  
  
Kaupunginmuseo on lausunnossaan puoltanut purkua.  
  
Purkamista koskeva poikkeamispäätös on lähetetty Uudenmaan 
ELY-keskukselle. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mu-
kaista purkamislupahakemuksesta tiedottamista kaupunginhalli-
tukselle ja Uudenmaan ELY-keskukselle ei ole katsottu tarpeel-
liseksi.      
  
Purkamistoimenpide ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisäl-
tyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä 
haittaa kaavoituksen toteuttamista. Historiallisiin arvoihin liittyvät 
kysymykset on käsitelty poikkeamispäätöksen yhteydessä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita poikkeamisten 
johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta. Naapureil-
ta ei ole tullut huomautuksia purkamiseen liittyen. 

 
Rakennusoikeus Ksv / A-os./Jaana Collanus 27.3.2009 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 24.08.2017 
Lausunnon tulos puollettu 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 21.08.2017 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Purkutöitä ei saa aloittaa ennen kuin poikkeamispäätös on saanut 
lainvoiman.  
  
Luvanhakijan tulee huolehtia, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti. Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu 
haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ym-
päristölle haitallisten aineiden vuoksi.      
      
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.      
      
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä. Purkujätteen kuljetuksesta 
on laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja.    
   
Mahdollisesti rakennuksesta löytyvän asbestin purkamisessa 
hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston 
asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015).  
  
Uusi saunarakennus tulee on suunnitella siten, että se ulkoasul-
taan on purettavan vanhan saunan kantainen ja ranta-alueen 
maisemakokonaisuus säilyy ennallaan.   
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Marjatta Uusitalo 

kaupunkikuvayksikön päällikkö 
puh.  310 26350 
 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
 Saunan kuntoselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.01.2018, 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 13.02.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  49-0183-18-C 
 
 LP-091-2018-00331 
 
Hakija xxxx 
 
Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0257-0008 
 Mainiementie 11 
Pinta-ala 5567 m² 
Kaava 10750 
Lainvoimaisuus 2001 
 Kaavatontti 49257/(8) muodostuu Rno 1:323. 
Alueen käyttö AO/s: Erillispientalojen korttelialue, jolla on maisemallisia ja kult-

tuurihistoriallisia arvoja.  
  
sr-3: Ympäristön kannalta arvokas rakennus tai rakennelma. Ra-
kennusta (rakennelmaa) tai sen osaa ei saa purkaa ilman raken-
nuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan 
purkamiseen vain, jos siihen on pakottava syy. Ulkoasua koske-
vat muutokset tulee tehdä rakennuksen (rakennelman) tyyliin so-
pivalla tavalla. Luku ilmaisee rakennuksen likimääräisen asunto-
kerrosalan neliömetreinä.  
  
RKY: Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus. 

 
Pääsuunnittelija Tallqvist Astrid Lill Barbara 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Suojellun rakennuksen korjaaminen 
 
 Vanha vaurioitunut hirsirakennus, jonka keskiosa on romahtanut 

ja savupiippu kaatunut. Rakennuksen päätyosat ovat säilyneet.  
  
Rakennuksen molemmat päädyt korjataan, keskiosan ulkoseinät 
ja katto rakennetaan uudestaan. Uudet seinät rakennetaan ranko-
rakenteisina hirsirakenteisen sijaan. Kattohuopa, julkisivumateri-
aali ja väritys sekä ikkunat noudattavat alkuperäistä mallia. Lou-
naisseinälle tulee uudet pariovet ja toinen ikkuna siirretään 20 cm 
oikealle. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 
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________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-

taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 

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

133 §, 166 §. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Rakennushistoriallinen selvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.01.2018, 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 13.02.2018.  
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