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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 22.2.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 116-120 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 27.2.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  3-0309-18-CMY 
 
 LP-091-2017-09432 
 
Hakija Koy Helsingin Erottajankulma  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0050-0008 
 Erottajankatu 19 
Kaava 10814 
Lainvoimaisuus 2000 
Alueen käyttö K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kadunvarsirakennus-

ten ensimmäinen kerros on varattava myymälä-, ravintola- ja 
muiksi asiakaspalvelutiloiksi.   
   
sr-1: Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suo-
rittaa sellaisia lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka tärvelevät ra-
kennuksen arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutos-
töiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla.   
   
RKY-alue: Kohde sijaitsee Helsingin Esplanadi - Bulevardi-akselin 
varrella ja kuuluu siten valtakunnallisesti merkittävään rakennet-
tuun kulttuurihistorialliseen ympäristöön.  
  
YK 2002: Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittävä alue. 

 
Pääsuunnittelija Jaakkola Hannu Tapani 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupaa liike- ja toimistorakennuksen (Girsénin talo, arkki-

tehti Theodor Höijer 1893) mainosten yleissuunnitelmalle. Irtokir-
jaimisia alumiinirunkoisia eteenpäin valaisevia valomainoksia si-
joitetaan rakennuksen katutason liikehuoneistojen yläpuolelle yksi 
mainos kutakin liiketilaa ja julkisivua kohti. Tekstit ovat korkeudel-
taan enintään 260 mm. Markiiseille on varaus ensimmäisen ker-
roksen näyteikkunoiden kohdalla. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 

aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.   
   
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden 
luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Omistajan edustajan 
tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainos-
ten vaihtuessa. Rakennuksen rakenteita ei saa vahingoittaa mai-
noksia tai niiden kiinnikkeitä uusittaessa tai poistettaessa.     
   
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen 
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa 
kaikista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkö-
kohdista sekä huollosta ja talvikunnossapidosta.    
    
Led-mainoslaitteiden valaistuksen on oltava säädettävissä.  Va-
laistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai 
vaaratilanteita. Mikäli mainoslaitteista aiheutuu häiriötä tai häi-
käisyä pitää ne viime kädessä poistaa.   
    
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §, 126 a §, 133 §. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  22-0310-18-CMY 
 
 LP-091-2017-08459 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Elimäenkatu 15  
 
Rakennuspaikka Vallila, 091-022-0696-0002 
 Elimäenkatu 15 
Pinta-ala 2820 m² 
Kaava 8529 
Lainvoimaisuus 1984 
Sallittu kerrosala 10720 m² 
Rakennettu kerrosala 15411 m² 
Alueen käyttö T: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Lehto Hannu Kalervo 
 rakennusarkkitehti 
 Liark Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupaa liike- ja toimistorakennuksen mainosten yleis-

suunnitelmalle. Irtokirjaimisia teräsrunkoisia eteenpäin valaisevia 
valomainoksia sijoitetaan päällekkäin rakennuksen luoteispää-
dyssä yksipalstaisessa kentässä ja Elimäenkadun puoleisessa 
julkisivussa kolmipalstaisessa kentässä, yksi mainos kutakin liike-
tilaa ja julkisivua kohti. Tekstit ovat korkeudeltaan enintään 600 
mm ja logot enintään 900 mm. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 

aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.    
    
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden 
luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Omistajan edustajan 
tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainos-
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ten vaihtuessa. Rakennuksen rakenteita ei saa vahingoittaa mai-
noksia tai niiden kiinnikkeitä uusittaessa tai poistettaessa.      
    
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen 
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa 
kaikista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkö-
kohdista sekä huollosta ja talvikunnossapidosta.     
     
Led-mainoslaitteiden valaistuksen on oltava säädettävissä. Va-
laistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai 
vaaratilanteita. Mikäli mainoslaitteista aiheutuu häiriötä tai häi-
käisyä pitää ne viime kädessä poistaa.    
     
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §, 126 a §, 133 §. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  29-0412-18-P 
 
 LP-091-2017-08864 
 
Hakija Isku Invest Oy  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0081-0011 
 Paatsamatie 10-12 
Pinta-ala 3979 m² 
Kaava 8947 
Lainvoimaisuus 1985 
Rakennettu kerrosala 3664 m² 
Alueen käyttö TV; Varastorakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Kononen Markku Tapio 
 rakennusarkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Varastorakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan 1960-luvulla rakennettu varastorakennus (Ratu 

8245).  
  
Rakennus puretaan kaavan toteuttamiseksi.   
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (8947/1985).    
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 31.01.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 06.02.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 01.02.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 05.02.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ympäröivien alueiden pelastusteiden tai niitä korvaavien väliai-
kaisten järjestelyjen on oltava käytössä koko purkamistyön ajan. 
Viimeistään aloituskokouksessa on esitettävä purkutyön etenemi-
sen mukaan vaiheistettu suunnitelma pelastusteiden toteutukses-
ta.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkusuunnitelma, jossa erityisesti tulee 
selvittää turvallinen purkaminen naapurirakennusten läheisyydes-
sä.    
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Hankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, ettei purkutöitä aloiteta ennen 
kuin ympäristön rakennusten ja rakenteiden suojaukset sekä pe-
lastustiejärjestelyt on toteutettu.   
  
Hankkeeseen ryhtyvän on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle 
aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai mui-
den ympäristölle 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.    
    
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
   
Purkualue on siistittävä ja tasattava purkutöiden lopuksi.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  36-0406-18-CMY 
 
 LP-091-2017-03453 
 
Hakija Pelican Viikki Oy  
 
Rakennuspaikka Viikki, 091-036-0175-0002 
 Pihlajistonkuja 4 
Kaava 11243 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö KTYO: Liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien 

tuotantorakennusten sekä opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa 
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 

 
Pääsuunnittelija Levola Petra Tuulia Karoliina 
 arkkitehti 
 Arkkitehtiruutu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupaa mainosten yleissuunnitelmalle toimitilarakennus-

ten korttelialueella uudisrakennuksen julkisivuperforointiin integ-
roidulle valaistulle yrityslogolle, kahdelle sisäänkäyntialueella si-
jaitsevalle valomainoslaitteelle, kello- / lämpötilanäytölle sekä 
opasteille. Lisäksi luoteeseen Pihlajistonkujalle suuntautuvalle jul-
kisivulle osoitetaan paikka vaihdettavalle mainoskankaalle.  
  
Logojen, valomainosalueiden, mainoskankaan ja taustavalaistu-
jen irtokirjaimien tarkempi sijoittelu, värit ja materiaalit ilmenevät 
pääpiirustuksista. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-

den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.  
  

 
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    
 
 22.02.2018 § 119 16 
 

Yhtiön edustajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman nou-
dattamista mainosten vaihtuessa. Rakennuksen rakenteita ei saa 
vahingoittaa mainoksia tai niiden kiinnikkeitä uusittaessa tai pois-
tettaessa.  
  
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen 
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa 
kaikista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkö-
kohdista sekä huollosta ja talvikunnossapidosta.  
  
Mainoskankaan sijoittaminen on sallittua ainoastaan suunnitel-
missa osoitettuun paikkaan. Sijoittamisessa ja käytössä on huo-
mioitava Helsingin kaupungin rakennusjärjestys ja mainoskankai-
ta koskevat ohjeet.  
  
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häikäisyä, häiriötä tai 
vaaratilanteita ympäristössä. Mikäli näistä mainostoimenpiteistä 
aiheutuu ko. ongelmia, tulee laite viimekädessä poistaa.  
  
Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 119 §, 126 §, 126 a §, 133 §, 

141 §, 166 §  
  
Järjestyslaki 6 §  
  
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010: 9 § 
 

 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  41-0424-18-P 
 
 LP-091-2017-09416 
 
Hakija As Oy Helsingin Ylermi  
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0112-0001 
 Ylermintie 3 
Pinta-ala 1985 m² 
Kaava 6181 
Lainvoimaisuus 1971 
Rakennettu kerrosala 89 m² 
Alueen käyttö A_; Asuntotontti 
 
Pääsuunnittelija Kaarlela Tuomas Juhana 
 insinööri, rakennusinsinööri 
 Foudia PKS Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Asuinpientalon ja talousrakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1950-luvulla rakennetun asuinpientalon ja talous-

rakennuksen purkamiselle (Ratu 39848)  
  
Rakennukset puretaan ränsistymisen vuoksi.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (6181/1971).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu kaupunginmuseota, jolla ei ole 
huomautettavaa, sekä asemakaavoitusta joka huomauttaa että 
olemassa oleva puusto on pyrittävä säilyttämään.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla 1.12.2017. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 

 
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    
 
 20.02.2018 § 115 20 
 

ottaen. 
 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 29.01.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 26.01.2018 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.   
   
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
   
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).   
   
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.   
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Olemassa olevat puut pyrittävä säilyttämään.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
  
Purkualue on siistittävä ja tasattava purkutöiden lopuksi.  
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Haitta-aineselvitys  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.  
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