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KAUPUNKIKUVAYKSIKKÖ   
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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 28.6.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 467-473 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 3.7.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.06.2018 § 467 2 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  2-1621-18-D 
 
 LP-091-2018-05107 
 
Hakija Aikatalo Oy  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0097-0003 
 Mikonkatu 8 
Kaava 10274 
Lainvoimaisuus 1995 
Alueen käyttö K; Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ailio Maria Karola Sofia 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Maria Ailio 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Myymälän käyttötarkoituksen muutos anniskeluravintolaksi 
 
 Aikatalon 1. kerroksessa sijaitsevan myymälä M15-16,19-20 muu-

tetaan anniskeluravintolaksi. Asiakaspaikkoja on 25 kpl. Tilassa ei 
ole ruoanvalmistusta. Tilaan rakennetaan toinen wc. Henkilökun-
nan pukukaapit sijoitetaan tilaan liittyvään osastoituun kellariti-
laan, johon 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 99 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 28.06.2018 § 467 3 
 
 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 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

135 § 
 
 
Päättäjä Virpi Vartio 

lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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 28.06.2018 § 467 5 
 
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.  
                                                                      
 

 
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 

 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
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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 17.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.07.2023. 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  4-1612-18-C 
 
 LP-091-2018-04722 
 
Hakija As Oy Fredrikinkatu 38 c/o MTR-Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0074-0002 
 Fredrikinkatu 38 
Kaava 7961 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
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- tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Pantzar Jari 
 arkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 4. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto A 9 

jaetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi A 9 ja B 18b. Huoneistot ero-
tetaan toisistaan pääpiirustuksissa esitetyllä palo-osastoivalla ja 
ääntä eristävällä rakenteella. Muita toimenpiteitä ei tehdä.  
  
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

Lisäselvitys Molempiin asuntoihin on tehty aiemman putkiremontin yhteydes-
sä keittiö-, wc- ja peseytymistilat. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryh-

tyvän varmistua pätevien suunnittelijoiden kytkemisestä hankkee-
seen sekä riittävästä suunnittelusta ja toteutuksen tarkastamises-
ta.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitel-
mista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvon-
nasta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan 
taloyhtiössä.   
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, ettei muutosten 
johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus vaarannu eivätkä 
heidän terveydelliset olonsa heikkene, ja että toimenpide suunni-
tellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tekniset ominai-
suudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 § ja 135 § ja 175 § 
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Päättäjä Tuomo Jaamala 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 

 
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 

 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.06.2018 § 468 11 
 
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 17.07.2018.  
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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  30-1626-18-P 
 
 LP-091-2018-04547 
 
Hakija xxxx 
 xxxx 
 Oy Vertika International LTD  
 xxxx 
 Bearia Oy  
 xxxx 
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0080-0008 
 Krogiuksentie 15 
Pinta-ala 2304 m² 
Kaava 12451 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 737 m² 
Rakennettu kerrosala 400 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti ja 

maisemallisesti arvokas. Tontilla oleva arvokas puusto tulee säi-
lyttää ja uusia siten että sen maisemakuvallinen arvo säilyy. 

 
Pääsuunnittelija Niiranen Jarkko Kalervo 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Sankari Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Asuinpientalon purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1960-luvulla rakennetun asuinpientalon purkami-

selle (Ratu 9272).  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha (12451/2018)  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta, Joka lausun-
nossaan toteaa että 16.3.2018 voimaan tullut kaava mahdollistaa 
kyseisen rakennuksen purkamisen. Myöskään uima-allasta ei ole 
pakko säilyttää.Voimassa olevassa kaavassa tontin täydentämi-
nen sallitaan maisemalliset, kulttuurihistorialliset ja rakennustai-
teelliset arvot huomioiden.  
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Tontilla oleva kasvillisuus tulee lähtökohtaisesti säilyttää. Puita ja 
pensaita voidaan kaataa vain, jos ne osoittautuvat huonokuntoi-
siksi tai jos ne ovat uudisrakennusten välittömässä läheisyydessä 
siten, että säilyttäminen on mahdotonta. Mikäli kasvillisuutta jou-
dutaan poistamaan, tilalle tulee istuttaa korvaavaa kasvillisuutta ja 
varmistaa, että tontin vehreä ilme säilyy. Tontin keskellä oleva tu-
kimuuri ja siihen liittyvä kasvillisuus tulee pyrkiä säilyttämään. Uu-
sissa istutuksissa tulee käyttää myös suuriksi kasvavia puita.  
  
Purkamisen johdosta on kuultu kaupunginmuseota, joka lausun-
nossaan toteaa että kaupunginmuseon inventoinnissa (2006) ei 
tämän 1960-luvun omakotitalon kulttuurihistoriallisia ja arkkitehto-
nisia arvoja pidetty niin merkittävinä tai erityisinä, että rakennuk-
selle olisi esitetty suojelutavoitteita. Kulttuuriympäristön ja kau-
punkikuvan vaalimisen näkökulmasta on kuitenkin valitettavaa, 
kun omintakeinen ja ympäristöön hyvin sopiva rakennus menete-
tään.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla 1.7.2018. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapuritontin 3080/7 haltija on esittänyt 
hakemuksesta seuraavat huomautukset:  
  
Mikäli Krogiuksentie 15 kiinteistössä tehdään maa- tai raken-
nusurakkaa, tulee Krogiuksentie 15 yhtiön tontille johtavan tie se-
kä raja-aita siirtää urakan yhteydessä pois Krogiuksentie 13 tontil-
ta. Krogiuksentie 13 tontilla luvatta olevat tieosuus ja aitaosuus 
tulee poistaa ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 19.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 18.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Tontilla oleva kasvillisuus ja tontin keskellä oleva tukimuuri ja sii-
hen liittyvä kasvillisuus tulee säilyttää purkutyön aikana.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).    
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Hakijan tulee siistiä ja tasata rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen ennen loppukatselmusta.     
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneelle naapurille 
tontilla 3080/7. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 § ja 139 §  

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
 Naapurin huomautuskirje  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, 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 17.07.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  35-1608-18-C 
 
 LP-091-2018-04071 
 
Hakija DNA Oyj  
 
Rakennuspaikka Pakila, 091-423-0003-1086 
 Kaskenpolttajantie 1 
Kaava 6555 
Lainvoimaisuus 1972 
Alueen käyttö P; Puistoalue 
 
Pääsuunnittelija Koskenkangas Jouni 
 rakennusinsinööri 
 DNA Oyj 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Matkaviestintukiasema 
 
 Puistoalueella olevalle noin 30 m²:n suuruiselle vuokra-alueelle 

sijoitetaan matkaviestintukiasema, joka käsittää mallihyväksynnän 
99-3540-11-C mukaisen laitesuojan (3,8 m²) sekä 30 m korkean 
putkiristikkopylvään. Vuokra-alue maisemoidaan lähiympäristö-
suunnitelman mukaisesti.    
    
Asemapiirroksessa, lähiympäristösuunnitelmassa sekä selvityk-
sessä on esitetty vaikutukset maisemaan ja naapureihin. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvonta on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille 
tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta (sijoitus puisto-
alueelle esitetty piirustuksissa). Naapurit eivät ole esittäneet 
huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisesta. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Matkaviestintukiasema sijaitsee puistoalueella, jossa ei ole ra-

kennuspaikkaa kyseiseen tarkoitukseen. Kaavoittaja puoltaa sijoi-
tusta kannanotossaan. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 4 m² 
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________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.    
   
Ennen töihin ryhtymistä on varmistettava, että maston rakenteet 
eivät aiheuta haittaa maanalaiselle tunnelille ja rakenteille.   
   
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat muutostyön suunni-
telmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkeamiselle 
haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 §, 138 § ja 175 §    

Maankäyttö- ja rakennusasetus 64 § 
 

 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
 Maanvuokrasopimus  
 Lentoestelausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, 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 17.07.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  40-1629-18-C 
 
 LP-091-2018-04925 
 
Hakija xxxx 
 xxxx 
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-427-0004-0158 
 Sateenkaarentie 39 
Pinta-ala 1380 m² 
Kaava 7660 
Lainvoimaisuus 1978 
Sallittu kerrosala 276 m² 
Rakennettu kerrosala 144 m² 
Alueen käyttö AO; Omakotitalojen ja muiden enintään kaksiasuntoisten pientalo-

jen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kiminkinen Johanna 
 rakennusinsinööri 
 Siesta Group Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Lasiterassin rakentaminen 
 
 Omakotitalojen ja muiden enintään kaksiasuntoisten pientalojen 

korttelialueella sijaitsevalle rakennukselle haetaan lupaa purkaa 
olemassa oleva sisäänkäynnin katos ja rakentaa tilalle lasiterassi 
puitteellisilla, karkaistuilla, kirkkailla liukulaseilla.    
  
Tuuletus järjestetään kattopalkkien välissä olevien rakojen kautta, 
ja ulkoilman rajoittuvista pystysuorista laseista yli 30% on avatta-
vissa. Huoneiston korvausilmaa ei oteta lasitetulta terassilta.   
   
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin.  
  
Alumiinirakenteet ja profiilit ovat tumman ruskeat. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Hankkeen tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.    
    
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan työn suorit-
tamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, ja vastaavat kai-
kista toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siistiyteen 
liittyvistä näkökohdista sekä rakennuksessa, että ympäristössä. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.    
    
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi sekä huolehdittava rakennuspai-
kan siisteydestä.    
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 § ja 133 § 
 
 
Päättäjä Jesse Piirainen 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, 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.  
                                                                      
 

 
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 

 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.06.2018 § 471 26 
 

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 17.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  46-1579-18-B 
 
 LP-091-2018-02713 
 
Hakija xxxx 
 xxxx 
 
Rakennuspaikka Konala, 091-407-0001-0070 
 Suntionpolku 4 
Pinta-ala 1410 m² 
Kaava 12067 
Lainvoimaisuus 2013 
Sallittu kerrosala 395 m² 
Rakennettu kerrosala 177 m² 
Alueen käyttö AO: Erillispientalojen korttelialue  

  
sr-2: Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja paikallishisto-
riallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisäraken-
tamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, 
paikallishistoriallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat 
arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Rakennuksen julkisivut, vesikatto, 
ikkunat ja ulko-ovet alkuperäisine yksityiskohtineen, materiaalei-
neen ja väreineen tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden 
lähtökohtana.  
  
sr-2a: Merkintä sr-2a tarkoittaa, että rakennukseen voidaan tehdä 
pihan puolelle rakennuksen ominaispiirteisiin sopeutettu laajen-
nus. 

 
Pääsuunnittelija Saatsi Pekka Lauri 
 arkkitehti 
 Saatsi Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Suojellun asuinpientalon laajentaminen, vesikaton korottaminen, 

julkisivumuutokset 
 
 Rakennuksen pihan puolelle rakennetaan uusi kaavan sallima ve-

ranta; 11 m2, rakennuksen laajennus.  
  
Vesikattoa korotetaan yläpohjan rakennusfysikaalisen toiminnan 
varmistamiseksi.  
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Pienimuotoisella vesikaton korottamisella yläpohja eristettä saa-
daan riittävästi ja lisäksi muodostuu kunnollinen tuuletusväli vesi-
katteen alle.  
Vanha tiilikate säilytetään, rikkoutuneet tiilet korvataan vastaavilla 
tiilillä. Julkisivut kunnostetaan ja ikkunoita uusitaan vanhan malli-
siksi.  
  
Sisätiloissa tehdään väliseinämuutoksia, 1. kerroksesta puretaan 
pesuhuone, rakennetaan uusi wc-tila ja keittiötä laajennetaan.  
  
Kaupunginmuseolla ja kaavoittajalla ei ole lausunnoissaan ollut 
huomauttamista suunnitelmista tai poikkeamisesta.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla rakennuksen arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä, historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokasta rakennusta tai ympäristöä. Suunniteltuja muutoksia voi-
daan pitää vähäisinä ja rakennuksen suojelutavoitteiden mukaisi-
na.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi rakennuksen suojelu ja lähtökohdat 
huomioiden. 
 

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

 
Rakennusoikeus 395 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 177 11 0 188 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 11 m² 
Tilavuus 25 m³ 
Muutosalue 40 m² 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 18.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 08.06.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
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:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - väri- ja mallikatselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
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 Ennen työn toteuttamista on julkisivun korjattavista ja uusittavista 

rakennusosista tehtävä mallit, ja ne on hyväksytettävä paikan 
päällä pidetyssä katselmuksessa, jonne kutsutaan pääsuunnitteli-
jan ja hakijan edustajan lisäksi kaupunginmuseon ja rakennusval-
vontapalvelun kaupunkikuvayksikön edustajat. Mallikatselmuk-
sessa tarkistetaan rakennusosien korjausaste ja -tapa, detaljit, 
sovitukset (listoitukset ja liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri.  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 119 §, 122 §, 

124 §, 125 §, 130 §, 133 §, 134 a §, 135 §, 141 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto  
 Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, 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 17.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.07.2023. 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  49-1560-18-D 
 
 LP-091-2018-03049 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Myrskylyhty  
 
Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0148-0001 
 Purjetuulenkuja 9 
Pinta-ala 2341 m² 
Kaava 10220 
Lainvoimaisuus 1996 
Sallittu kerrosala 360 m² 
Rakennettu kerrosala 470 m² 
Alueen käyttö AO: Erillispientalojen korttelialue   

vr: Rakennus, jonka saa säilyttää ja kunnostaa sellaiseen käyt-
töön, joka ei haittaa tai rajoita alueen asemakaavassa määrätyn 
pääkäyttötarkoituksen mukaista käyttöä.  
s: Alueen osa, joka on säilytettävä luonnonmukaisena tai puisto-
maisena. 

 
Pääsuunnittelija Masso Oona 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Oona Masso (tmi) 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Saunarakennuksen osittainen purkaminen ja uudelleen rakenta-

minen sekä korottaminen 
 
 Olemassa oleva vuonna 1954 valmistunut hirsirakenteinen sau-

narakennus (ratu 36513) peruskorjataan ja siihen rakennetaan 
erilliset saunatilat paritalon molemmille asunnoille. Rakennuksen 
perustuksia ja alapohja korjataan, piippu korotetaan, kantavia ra-
kenteita muutetaan. Samassa yhteydessä tehdään tilajärjestely-
muutoksia, puretaan aikaisempi laajennus ja tehdään uusi laajen-
nus sekä korotetaan rakennuksen kattoa kauttaaltaan. Lisäksi 
tehdään ikkuna- ja ovimuutoksia ja rakennetaan parveke. Raken-
nus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuk-
sessa on sähkölämmitys, sähkökäyttöiset kiukaat ja painovoimai-
nen ilmastointi. Vanhat terassit ja portaat uusitaan. Muutokset 
ovat voimassa olevan asemakaavan mukaiset.  
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Toimenpide kohdistuu koko rakennukseen. Suunnittelija on tehnyt 
mittatarkistukset koko rakennuksen osalta. Mittauksen perusteella 
käytetty kerrosala on 50 m². Muutoksen jälkeen käytetty kerrosala 
on 48 m² ja kokonaisala 68 m². Laajuustiedot on tarkistettu kaikil-
ta osin tämän luvan yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi  
vuotta sitten (10220, 1996).  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta  
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 

 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Talosrakennus 50  2 48 
      

Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 68 m² 
Paloluokka P3 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 09.05.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan. Asemapiirroksessa esitelty suojeltava alueen osa 
on säilytettävä luonnonmukaisena, sitä ei saa vahingoittaa eikä 
pihalla saa tehdä sitä vaarantavia rakennustoimenpiteitä. Ko. alu-
etta on suojattava tarpeen mukaan myös niin, että työmaa-
aikainen huoltoliikenne, paikoitus ja varastointikaan eivät sitä va-
hingoita.   
  
Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti. Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu 
haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ym-
päristölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. Mahdolli-
sen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa 
huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.  
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Hakijan tulee siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpiteen jäl-
keen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
  
Rakennustyöstä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.   
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

127 §, 133 §, 135 § ja 139 §.  
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 §. 
 

 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Kerrosalalaskelma  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.07.2018, 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 17.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.07.2023. 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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