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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 26.6.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 461-466 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 29.6.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  1-1575-18-D 
 
 LP-091-2018-00868 
 
Hakija As.oy Kristian 17 c/o Isännöintiverkko  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0023-0010 
 Kristianinkatu 17 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
sr-1 "Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä 
siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, 
jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat 
arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikai-
semmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne korjaus-, muutos- ja 
lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen 
mukaisiksi. Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöis-
tä sekä hissien rakentamisesta tulee neuvotella museoviranomai-
sen kanssa ennen rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä. 
Lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan liittämä rakennushis-
toriaselvitys. Rakennuksen julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, 
parvekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen sekä 
alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä tulee 
olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-
sen mukaisesti. Suojelumääräys ei koske huoneistojen sisätiloja." 

 
Pääsuunnittelija Jokinen Olli Veikko 
 arkkitehti 
 Sweco Asintuntijapalvelut 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivurappauksen ja vesikaton uusiminen sekä parvekelaatto-
jen uusiminen. 

 
 Rakennusmestariarkkitehtuuria edustavan jugendrakennuksen on 

suunnitellut Rakennustoimisto Nyberg & Löppönen vuonna 1904.   
  
Julkisivua on paikkarapattu ja -maalattu ainakin vuosina 1983 ja 
1997. Pihajulkisivua on paikkarapattu ja -maalattu vuonna 1993 ja 
pihan seinä on kunnostettu vuonna 2001. Julkisivun ulkoasuun 
suuresti vaikuttavia korjauksia ei ole tiettävästi tehty.  
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Voimassa oleva asemakaava on vuodelta 2017 ja siinä rakennus 
on suojeltu merkinnällä sr-1. Määräyksen mukaan rakennuksen 
korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöistä tulee neuvotella museo-
viranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpideluvan myön-
tämistä.  Rakennuksen julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet, 
parvekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen sekä 
alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä tulee 
olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan 
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuk-
sen mukaisesti.   
  
Talon rappaus on olemassa olevien jäänteiden perusteella palau-
tettavissa. Kaikki rappausalueet dokumentoidaan ennen purkua. 
Kaikista julkisivun osista jätetään fragmentti julkisivuun, jossa vä-
rikerrokset säilyvät.  
Rakennuksen nykyisistä väreistä on tehty väritutkimus. Varsinai-
nen väritutkimus suoritetaan rakennustelineiltä ennen rappauk-
sien purkua. Näin saadaan varmuudella selville kaikki värikerrok-
set ja mahdolliset sävyerot eri rappausalueiden välillä. Kaikki lo-
pulliset toteutettavat sävyt katsotaan yhdessä kaupunginmuseon 
kanssa.  
  
Parvekelaatat uusitaan ja parvekkeet kunnostetaan kaiteiden tur-
vallisuutta parantaen. Ratkaisu tulee laatia yhteistyössä kaupun-
ginmuseon kanssa. 
 

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

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 05.06.2018 
Lausunnon tulos puollettu 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
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 - rakennesuunnitelmat 
 - Värisuunnitelma 
 - parvekedetaljit 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - väri- ja mallikatselmus 
 - 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.  
  
Parvekekaiteista tulee toimittaa yhteistyössä kaupunginmuseon 
kanssa laadittu erityissuunnitelma.  
  
Ennen työn toteuttamista on pidettävä värimallikatselmus, jossa 
paikalla on rakennusvalvonnan edustajan lisäksi pääsuunnittelija, 
hakijan ja kaupunginmuseon edustajat.  Värimallikatselmuksessa 
määritellään lopullinen hyväksyttävä toteutustapa.  
  
Väritutkimus ja selvitys lopullisista väreistä malleineen ja koodei-
neen sekä perustelut sävyn valinnalle toimitetaan rakennusval-
vontaan.  
  
Kopio lupapäätöksestä toimitetaan tiedoksi kaupunginmuseolle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117b-d,i§, 125§, 133§, 135§. 
 
 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.06.2018 § 461 6 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 

Rakennusvalvontapalvelut  +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 13.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 14.07.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  11-1535-18-D 
 
 LP-091-2018-03566 
 
Hakija As Oy Castréninkatu 10  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0316-0029 
 Wallininkuja 2 
Kaava 9499 
Lainvoimaisuus 1989 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ojala Kirsi Paulina 
 arkkitehti 
 Wise Group Finland Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Ikkuna-, ovi- ja kattomuutos 
 
 Kahden asuinkerrostalon kadun puolella sijaitsevien liiketilojen 

alumiiniset ikkunat ja ovet uusitaan alumiinisina. Ikkunajakoa 
muutetaan, väri säilyy edelleen vaalean harmaana.  
  
Matalan myymäläsiiven vesikatto uusitaan. Vesikaton muoto, ma-
teriaali ja väritys ovat entisenlaiset, vaalean harmaa alumiini.  
  
Selvitys ääneneristyksestä, detaljipiirustus ikkunaliittymien peri-
aatteista, alustava kosteudenhallintaselvitys sekä korjaus- ja 
muutostyön energiaselvitys on toimitettu.  
  
Pääsuunnittelija on ilmoittanut korjausasteprosentiksi 10%. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
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väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Päätoteuttajan laatima ja kosteudenhallintakoordinaattorin hyväk-
symä kosteudenhallintasuunnitelma on toimitteva rakennusval-
vontaan ennen töiden aloittamista.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 125 §, 133 § ja 135 

§ 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
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 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018, 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-
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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 13.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 14.07.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  11-1552-18-D 
 
 LP-091-2018-04040 
 
Hakija As Oy Harjutori 2  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0346-0002 
 Helsinginkatu 4b 
Kaava 9699 
Lainvoimaisuus 1990 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
e; Rakennusala, jolle saa sijoittaa liike-, toimisto-, julkisia palvelu- 
ja niihin verrattavia tiloja rakennuksen ensimmäiseen maanpäälli-
seen kerrokseen, mikäli sisäänkäynti kuhunkin tällaiseen huoneis-
toon järjestetään kadun puolelta. 

 
Pääsuunnittelija Kaasinen Esko Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimi Kaasinen 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos elintarvikekioskista ravintolaksi 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa kadun puolella sijaitseva elintar-

vikekioski muutetaan ravintolaksi.  
  
Ravintolassa on 6 asiakaspaikkaa.  
  
Muutoksen yhteydessä tehdään huoneiston sisäisiä tilajärjestelyjä 
sekä rakennetaan kuumennuskeittiö. Olemassa oleva painovoi-
mainen ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi ilmanvaihdoksi. Kan-
taviin rakenteisiin ei tehdä muutoksia.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
Muutosalue 37 m² 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.06.2018 § 463 16 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 

Rakennusvalvontapalvelut  +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 12.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

135 § 
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Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018, 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-
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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 13.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 14.07.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  20-1602-18-C 
 
 LP-091-2018-05021 
 
Hakija Nguyen Huu Ánh Ngoc 
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-9909-0100 
 Ruoholahdentori 
Pinta-ala 641125 m² 
Kaava Asemakaava 12351 
Lainvoimaisuus 2017 
Alueen käyttö Tori 
 
Pääsuunnittelija Laakso Katariina Sonja 
 muu 
 Tmi Katariina Laakso 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Konttikahvilan määräikainen sijoittaminen torialueelle 
 
 Kontti-kahvila sijoitetaan Ruoholahdentorille kesäksi. Kontin koko 

on n. 20 m2. Kontti on siirrettävä ja siinä on valmis sähköpääkes-
kus ja lämmitys. Konttiin ei tehdä kvv- tai iv-asennuksia.  
  
Kontin sijoittamisesta on tehty vuokrasopimus Helsingin kaupun-
gin Kaupunkiympäristön alueidenkäytön kanssa. Sijoittamisessa 
noudatetaan vuokrasopimuksen ehtoja. 
 

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

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 20 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Toimenpide saa olla toteutettuna enintään 31.12.2018 saakka. 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.   
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Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-
taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Muilta osin on noudatettava alueen vuokrasopimuksen ehtoja. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 d §, 119 §, 120 a §, 124 

§, 126 §, 126 a §, 133 §, 141 §, 167 §, 168 §, 169 § 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Sijoituslupa  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018, 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-
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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 13.07.2018.  
  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.06.2018 § 465 25 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 

Rakennusvalvontapalvelut  +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  31-1611-18-D 
 
 LP-091-2018-03783 
 
Hakija Blue Hero Oy c/o Law Liong  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0107-0011 
 Tallbergin puistotie 10 
Kaava 10186 
Lainvoimaisuus 1994 
Alueen käyttö AL; Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Valtonen Jarmo Juhani 
 rakennusinsinööri 
 Suurpellon Rakennusprojektointi ja Kiinteistöhoito Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Määräaikainen käyttötarkoituksen muutos; kerhotila muutetaan 
päiväkodiksi 

 
 Tallbergin Puistotie 10 kolmannen kerroksen kerhotilat (138 m2) 

muutetaan määräaikaiseksi päiväkodiksi. Tilaan tulee tarjoilukeit-
tiö, määräysten mukaiset WC-istuimet, käsien pesualtaat sekä 
päiväkodin huoltohuone, siivouskomero ja siivousallas. Portaiden 
yläpäähän asennetaan portti. 2. kerroksen porrastasanteelle ra-
kennetaan savunsulku seinä ja savunsulkuovi. 1. kerroksen työ-
huone muutetaan eteiseksi. Tila ei ole esteetön.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma, palotekninen lausunto ja pe-
lastussuunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan lupahake-
muksen yhteydessä. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tilasta ei tule esteetön. Asemakaavoittajan kannanoton mukaan 

tila voidaan muuttaa määräajaksi päiväkotikäyttöön ilman esteet-
tömyysvaatimusta. Tila voidaan hyväksyä määräajaksi ilman es-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.06.2018 § 465 26 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 

Rakennusvalvontapalvelut  +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

teettömyysvaatimusta vähäisenä poikkeamana. 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 138 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Toimenpide saa olla toteutettuna kauintaan 26.6.2023 saakka.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.    
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista.   
Muutokseen sisältyvät ei-luvanvaraiset tekniset muutokset jäävät 
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 § ja 175 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
 Lausunto  
 Palotekninen lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.06.2018 § 465 28 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 

Rakennusvalvontapalvelut  +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 13.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 14.07.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 26.06.2018 § 465 30 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 

Rakennusvalvontapalvelut  +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

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  38-1594-18-A 
 
 LP-091-2018-03466 
 
Hakija xxxxxx 
 xxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0167-0009 
 Tullivuorentie 9 
Pinta-ala 1379 m² 
Kaava 8872 
Lainvoimaisuus 1986 
Sallittu kerrosala 345 m² 
Rakennettu kerrosala 262 m² 
Alueen käyttö AP; asuinpientalojen korttelialue  

- saa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi ra-
kentaa lämmittämättömiä kuisteja, kasvihuoneita tms. enintään 
10% kerrosalasta ja lämmittämättömiä autosuojia ja/tai varastoti-
loja enintään 25 neliömetriä 105 kerrosalaneliömetriä kohti. 

 
Pääsuunnittelija Nyrhinen Jari Pekka 
 talonrakennusteknikko 
 JE Nyrhinen Tmi 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Uuden varaston sekä varaston/vierasmajan rakentaminen. 
 
 Asuinpientalotontille rakennetaan kylmä varastorakennelma sekä 

kylmä varasto/vierasmaja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaises-
ti. 

 
Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 

ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Rakennelmat lähempänä rajaa kuin 4m. Poikkeaminen on vähäi-

nen, tarkoituksenmukainen ja hyväksyttävissä. 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 14 m² 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 25.05.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Luvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja 
kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelmien tekniset ominai-
suudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 125 § ja 133 § 
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Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Asemapiirros  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.06.2018, 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-
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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 13.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 14.07.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. Jos lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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.  
 

 

 


