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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 3.5.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 293-299 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 8.5.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  7-0833-18-C 
 
 LP-091-2018-01606 
 
Hakija As Oy Kapteeninkatu 11 c/o Oy Estlander & Co Ab  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0127-0009 
 Tehtaankatu 9 
Kaava 7948 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue  

SO Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta ei saa purkaa ilman pa-
kottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton 
perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu 
tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöi-
den yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla 

 
Pääsuunnittelija Kokkonen Harri Juhani 
 arkkitehti 
 Avarc Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Julkisivujen restauroiva kunnostus 
 
 Vuonna 1902 valmistuneen jugendtyylisen asuin ja liikerakennuk-

sen suunnitteli arkkitehtuurin historian lehtorina toiminut sittemmin 
professorin arvon saanut arkkitehti Usko Nyström.   
  
Rakennus on kokonaisuutena erittäin hyvin säilynyt. Alkuperäiset 
ikkunat on korjattu vuoden 2017 aikana. Myös rappauskorjaus 
suoritetaan mahdollisimman paljon alkuperäistä pintaa säästäen.  
  
Julkisivut ovat kalkki- /kalkkisementtirapattuja. Maalipinta on poik-
keuksellisen kulunut, paikoin lähes kokonaan. Vaikutelmana on, 
että myös laasti on pääosin kulunut vuosien mittaan niin voimak-
kaasti, että vain runkoaineksen kivi on jäänyt pintaan ja vaikuttaa 
siten pinnan väriin. Suojaisimmista osista saa vaikutelman, että 
käsin lyödyn ns. matalan roiskerappauksen huiput ovat kuluneet 
lähes kokonaan pois. Julkisivuissa on myös koristeita, jotka on il-

 
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    
 
 03.05.2018 § 293 3 
 

meisesti muotoiltu laastista käsivaraisesti suoraan seinälle sekä 
luonnonkivestä tehtyjä koristeaiheita. Ikkunasmyygit ovat pääosin 
hierrettyjä, sileäksi rapattuja.   
  
Rakennuksen kadunpuoleisten julkisivujen korjauksessa vanha 
rappauspinta ja puhdistetaan ja osin paikkarapataan. Luonnonki-
vipinnat ja tiilipinnat puhdistetaan ja parvekelaatat ja kaiteet huol-
tomaalataan ja syöksytorvet uusitaan.  
  
Työt suoritetaan siten, että julkisivun alkuperäiset detaljit säilyte-
tään ja kunnostetaan entistäen. Julkisivuvärit perustuvat olemas-
sa oleviin ja tutkimusten perusteella määriteltyihin sävyihin. Paik-
karappausten pinta ja väri määritetään tarkemmin työn aikana so-
vittaen se ympäröivään rappauspintaan. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Korjauksesta tehdään tarvittavat työmallit, jotka hyväksytetään 

kaupunginmuseolla.  
  
Korjauksen aikana dokumentoidaan valokuvin ja selityksin mah-
dolliset työn edistyessä esiin tulevat tiedot rappauksen ja koristei-
den ominaisuuksista.  
  
Lopullisista työtavoista ja laajimmista paikkauksista toimitetaan 
selvitys rakennusvalvontaan työn valmistuttua. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 
Päättäjä Sari Viertiö 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
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 Väriselvitys  
 Värityssuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  7-0981-18-C 
 
 LP-091-2018-02048 
 
Hakija Asunto- Oy Tellus c/o Reim Group Oy  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0129-0018 
 Pietarinkatu 18 
Kaava 7775 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
SO Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisä-
rakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä 
tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- ja 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Voutilainen Antti Juhani 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Rakennuksen seinämateriaalin ja -värin muutos 
 
 Arkkitehti Gustaf Estlanderin suunnittelema Asunto Oy Telluksen 

asuinrakennus (1906) on vuonna 1937 korotettu kahdella kerrok-
sella, jolloin myös liikehuoneistoihin on avattu suuret näyteikkunat 
ja liike-tilan ulko-ovet on muutettu metallirakenteisiksi.  
  
Nyt haetaan lupaa Asunto-Oy Telluksen kadunpuoleisten julkisi-
vujen rappauskorjaukselle ja väritykselle vuoden 1937 asuun. Ny-
kyväritys on ko. asun mukainen, mutta väritys tarkennetaan. Kiin-
teistön julkisivuista laaditaan värikerrosdokumentit. 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - väri- ja mallikatselmus 
 
 Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön 

valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn rakennusluvan 
mukainen.   
   
Ennen rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputta-
mista on julkisivun väreistä tehtävä riittävän suuri värimalli ja ne 
on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.   
   
Julkisivuvärien mallikatselmukseen tulee kutsua kaupunginmuse-
on edustaja, hankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija ja 
erityssuunnittelija, sekä tiedottaa rakennusvalvontaviraston kau-
punkikuvayksikön edustajaa. Katselmuksessa määritellään työn 
lopullinen hyväksyttävä toteutustapa.  
  
Mikäli mahdollista, katujulkisivuun jätetään tarkoituksenmukainen 
määrä vanhaa rappausta kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä 
arvioiden. Kohta merkitään julkisivukaavioon ja toimitetaan toteu-
tuneen värityssuunnitelman mukana rakennusvalvontaan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 §,126 a §. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvia  
 Ulkovärityssuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  7-0983-18-C 
 
 LP-091-2018-00837 
 
Hakija Bostads Ab Badhusgatran 12  c/o Oy Estlander & Co Ab  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0101-0004 
 Muukalaiskatu 1 
Kaava 7948 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (AK)  

  
SO Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisä-
rakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä 
tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- ja 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Kosonen Jukka Tapio 
 arkkitehti 
 suunnittelu oy MUUNTAJA 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Rakennuksen seinämateriaalin ja -värin muutos 
 
 Arkkitehti Albert Alleniuksen ja arkkitehti Richardo Björnbergin 

suunnittelema jugend-tyylinen asuinrakennus (1911) on selvitys-
ten ja tutkimusten perusteella maalattu useampaan kertaan kel-
lertäväksi. Aikojen kuluessa osa rakennuksen yksityiskohdista ja 
niiden alkuperäinen väritys on jäänyt peittoon.  
  
Nyt haetaan lupaa kadunpuoleisten julkisivujen rappauskorjauk-
selle ja värityksen palauttamiselle alkuperäiseen asuun. Talon 
uusittu rappaus maalataan epäorgaanisella maalityypillä. Ikkunat 
maalataan viimeistään seuraavan huoltomaalauksen yhteydessä. 
Julkisivuista laaditaan värikerrosdokumentti. 
 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - väri- ja mallikatselmus 
 
 Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön 

valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn rakennusluvan 
mukainen.  
  
Ennen rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputta-
mista on julkisivun väreistä tehtävä riittävän suuri värimalli ja ne 
on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.  
  
Julkisivuvärien mallikatselmukseen tulee kutsua kaupunginmuse-
on edustaja, hankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija ja 
erityssuunnittelija, sekä tiedottaa rakennusvalvonnan kaupunki-
kuvayksikön edustajaa. Katselmuksessa määritellään työn lopulli-
nen hyväksyttävä toteutustapa.  
  
Mikäli mahdollista, katujulkisivuun jätetään tarkoituksenmukainen 
määrä vanhaa rappausta kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä 
arvioiden. Kohta merkitään julkisivukaavioon ja toimitetaan toteu-
tuneen värityssuunnitelman mukana rakennusvalvontaan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 §,126 a §. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvia  
 Muu selventävä aineisto  
 Ulkovärityssuunnitelma  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  13-0970-18-D 
 
 LP-091-2018-02583 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Etelä-Hesperiankatu 16 b  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0448-0025 
 Eteläinen Hesperiankatu 16b 
Kaava 12290 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Pantzar Jari 
 arkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Tuuletusparvekkeiden uusiminen 
 
 Asuinkerrostalon (arkkitehti Erkki Huttunen 1935) pihajulkisivun 

tuuletusparvekkeet uusitaan. Parvekekaiteiden korkeutta kasvate-
taan ja pinnaväliä tihennetään, detaljiikka ja väritys pysyvät alku-
peräisen kaltaisina.  
  
Samassa yhteydessä pihajulkisivun kolmikerrosrappaus uusitaan. 
 

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:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

133§ ja 135§ 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.05.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.05.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

Käyttöönottaminen Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä 
edellytetty loppukatselmus on pidetty.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  13-0982-18-C 
 
 LP-091-2018-00976 
 
Hakija As Oy Vänrikki Stoolin katu 10a c/o Isännöitsijäpalvelu Oy  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0448-0030 
 Vänrikki Stoolin katu 10a 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Rakennus sijaitsee Etu-Töölön asuinkaupunginosassa ja kuuluu 
siten RKY-alueeseen. 

 
Pääsuunnittelija Kosonen Jukka Tapio 
 arkkitehti 
 suunnittelu oy MUUNTAJA 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Rakennuksen seinämateriaalin ja -värin muutos 
 
 Haetaan lupaa rakennuksen kadunpuoleisen julkisivun rappaus-

korjaukselle ja/tai -kunnostukselle. Laadittu värisuunnitelma on 
säilyttävä ja palauttava siltä osin kun tarkemmassa tutkimuksessa  
jotain nykyisestä poikkeavaa löytyy. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - väri- ja mallikatselmus 
 
 Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön 

valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn rakennusluvan 
mukainen.  
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Ennen rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputta-
mista on julkisivun väreistä tehtävä riittävän suuri värimalli ja ne 
on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.   
  
Julkisivuvärien mallikatselmukseen tulee kutsua kaupunginmu-
seonedustaja, hankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija ja 
erityssuunnittelija, sekä tiedottaa rakennusvalvonnan kaupunki-
kuvayksikön edustajaa. Katselmuksessa määritellään työn lopulli-
nen hyväksyttävä toteutustapa.  
  
Mikäli mahdollista, katujulkisivuun jätetään tarkoituksenmukainen 
määrä vanhaa rappausta kaupunginmuseon kanssa yhteistyössä 
arvioiden. Kohta merkitään julkisivukaavioon ja toimitetaan toteu-
tuneen värityssuunnitelman mukana rakennusvalvontaan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 §,126 a §. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ulkovärityssuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  24-0977-18-A 
 
 LP-091-2017-08371 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH  
 
Rakennuspaikka Kumpula, 091-410-0001-0005 
 Jyrängöntie 7 
Kaava 10276 
Lainvoimaisuus 1996 
Alueen käyttö VP; Puisto 
 
Pääsuunnittelija Liljeblad Sonja Maria 
 arkkitehti 
 Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Tilapalvelut 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Päiväkotirakennuksen pysyttäminen paikallaan uudeksi määrä-

ajaksi 
 
 Kumpulassa puistoon Jyrängöntie 7 kohdalle on rakennettu tila-

päinen päiväkoti Isoniitty (374 m²) rakennusluvan 24-295-A-86 
nojalla kauintaan 1.5.1991 saakka. Rakennuslautakunta on 
5.11.1991 muuttanut lupaehtoa siten, että rakennus sai olla pai-
kallaan 1.5.1996 saakka. Rakennuslautakunta on 20.2.1997 
myöntänyt päiväkodille tilapäisen luvan 24-0238-97-AJ poik-
keamispäätöksen 24-1013-S-96 nojalla kauintaan 1.5.2006 saak-
ka.   
Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön 3.9.2013 myöntä-
män poikkeamispäätöksen, lupatunnus 24-2076-13-S, nojalla 
määräaikaa on jatkettu 31.8.2028 asti.    
    
Haetaan lupaa saada pysyttää tilapäinen paviljonkipäiväkoti edel-
leen paikallaan poikkeamispäätöksen mukaisesti. Koska raken-
nuksen rakennusluvassa määrätty määräaika on umpeutunut, kä-
sitellään tämä hakemus uutena rakennuslupa-asiana.   
      
Päätöksen liitteenä on kunnonarviointityöryhmän selvitys raken-
nuksen kunnosta sekä kuntotutkimus.      
Kunnonarviointityöryhmä on esittänyt 6.9.2017 päivätyssä kun-
nonarvioinnissaan, että he puoltavat rakennuksen soveltumista 
päiväkotikäyttöön 5 vuoden ajaksi edellyttäen, että kaupunkiym-
päristön toimiala teettää korjaukset suunnitelmineen 10/2018 

 
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    
 
 03.05.2018 § 298 26 
 

mennessä luettelon mukaan.  
  
Korjauksia tehdään mm. vesikattoon ja sadevesijärjestelmään, ik-
kunat ja yläpohjan höyrysulun liittymät tiivistetään, ilmanvaihtojär-
jestelmät mitataan, säädetään ja puhdistetaan, keittiöön asenne-
taan erillinen tulopoistoilmanvaihtokone, lämmityspatterit uusitaan  
  
IV-korjausten aiheuttamat näkyvät tekniset lisäykset:  
- 1 ulkoilmasäleikkö pohjoispäätyyn  
- yhteensä max. 10 tuuletuspaalua julkisivuille  
- 3 huippuimuria vesikatoille  
  
Kosteudenhallintaselvitys ja radon-raportti on toimitettu rakennus-
valvontaan lupahakemuksen yhteydessä. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P3 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös Haettu lupa myönnetään kauintaan poikkeamispäätöksellä myön-

netyksi määräajaksi 31.12.2022 saakka ja esitetyt piirustukset 
vahvistetaan seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
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 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.  
 

 Tilapäinen päiväkotirakennus saa olla paikallaan kauintaan 
31.12.2022 saakka, mihin mennessä rakennuspaikka on purka-
misen jälkeen maisemoitava. 

 
 Rakennuksen kuntoselvityksiin ja kunnonarviointiin kirjatut kor-

jaukset ja toimenpiteet tulee toteuttaa 1.10.2018 mennessä seu-
raavan luettelon mukaan:  
  
-vesikattoon tehdään välttämättömät huoltokorjaukset ensi tilassa  
-sadevesijärjestelmä korjataan pohjoispäädyssä salaojan lisäyk-
sellä ja minimoimalla pintavesien valuminen rakennuksen alle te-
kemällä vastakaadot  
-sadevesiviemärit huolletaan poistamalla niistä hiekka ja roskat  
-yläpohjan höyrysulun liittymät tiivistetään  
-ikkunat huolletaan tiivistyksin  
-ilmanvaihtojärjestelmät mitataan, säädetään ja puhdistetaan  
-keittiöön asennetaan erillinen tulopoistoilmanvaihtokone  
-lämmityspatterit uusitaan  
-rakennuksen kunnon seuranta hoidetaan kerran vuodessa  
-asianmukaiset radon-mittaukset ja niiden tuottamat mahdolliset 
korjaustoimet suoritetaan samalla aikataululla   
   
Katselmukset on pidettävä 1.10.2018 mennessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 § ja 135 § 
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Päättäjä Virpi Vartio 

lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Poikkeamispäätös  
 Lausunto  
 Hankeselvitys  
 Rakennuksen kunnonarviointi  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.05.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.05.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

Käyttöönottaminen Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä 
edellytetty loppukatselmus on pidetty.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  38-0934-18-A 
 
 LP-091-2017-02405 
 
Hakija Asunto Oy Rapakivenkuja 3-4-5  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0025-0005 
 Rapakivenkuja 7 
Pinta-ala 6743 m² 
Kaava 11520 
Lainvoimaisuus 2007 
Sallittu kerrosala 1349 m² 
Rakennettu kerrosala 485 m² 
Alueen käyttö LPA; Autopaikkojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Maununaho Katja Maria 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Kahden autotallin rakentaminen 
 
 Haetaan lupaa kahden autotallin purkamiselle (Ratu 16992 ja 

46450).  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Purettavien autotallien tilalle rakennetaan kaksi uuta autotallia. 
Piha-alue kunnostetaan ja autopaikkojja ryhmitellään uudelleen.   
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkusluokka on F. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Rakennusalojen rajat ylittyvät vähäisesti.  

  
Asemakaava määrittää autotallien julkisivupinnaksi vaalean rap-
pauksen ja oviksi tummanharmaan tai mustan puun. Uusien auto-
tallien päädyt rapataan, pitkien sivujen osalta poiketaan asema-
kaavasta tekemällä ne peittomaalatusta puupaneelista. Ovet to-
teutetaan vaakauritettuina metalliovina.  
  
Poikkeamiset ovat perusteltuja ja hankekokonaisuuteen sekä ym-
päristöön nähden vähäisiä. 
 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Autotallit 340 720 340 720 
      

Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 RakMK E1:  

Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 7.  
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 5.  
  
Autosuojat RakMK E4 
 

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 09.06.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 20.06.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Päivitetty rakennusten energiaselvitykset on esitettävä rakennus-
valvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennukset käyttöön si-
tä koskevassa loppukatselmuksessa.   
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Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).   
  
Rakennuslupapäätöksen päätösote toimitetaan tiedoksi Uuden-
maan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 § a - 117 i §, 125 §, 127 

§, 133 §, 135 §, 139 § ja 175 §  
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.05.2018, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 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 22.05.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.05.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.05.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

Käyttöönottaminen Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä 
edellytetty loppukatselmus on pidetty.  
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