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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 3.7.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 474-485 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 6.7.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  1-1353-18-D 
 
 LP-091-2018-02006 
 
Hakija Kiinteistö Oy Mariankatu 5-7  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0007-0016 
 Mariankatu 5 
Kaava 10988 
Lainvoimaisuus 2001 
Alueen käyttö Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten korttelialue (KA)  

  
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä stehdä sellaisia korjaus- ja 
muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen, sen julkisivujen, vesi-
katon tai sisätilojen rakennustaiteellista taikulttuurihistoriallista ar-
voa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu täl-
laisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhtey-
dessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla 
tavalla. (sr-1) 

 
Pääsuunnittelija Liukkonen Karri Pekka 
 arkkitehti 
 Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd  
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Parvekkeiden uusiminen 
 
 Liike-, toimisto- ja asuinrakennusten (arkkitehdit mm. TH. Chie-

witz 1860 ja Theodor Dekker 1882) sisäpihan ulokeparvekkeet 
uusitaan.   
  
Samassa yhteydessä sekä katujulkisivujen että pihajulkisivujen 
kolmikerrosrappaukset uusitaan kalkkisementtirappauksena ja 
maalataan perinteisellä kalkkimaalilla, sekä sisäpihan sisäänve-
detyt parvekkeet kunnostetaan. Puuikkunat ja ovet kunnostetaan 
ja huoltomaalataan.  
  
Helsingin kaupunginmuseo kertaa kannanotossaan 27.6.2018 yk-
sityiskohtaisesti kiinteistön rakennushistorian ja toteaa, että mu-
seo puoltaa rakennusluvan myöntämistä hankkeelle sekä osallis-
tuu julkisivuväreihin ja rappausmalleihin liittyviin katselmuksiin. 
 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.07.2018 § 474 3 
 

 

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 

 

 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 27.06.2018 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjphtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.    
   
Julkisivun kokonaisuuden arvioimiseksi sen eri osista, yksityis-
kohdista ja värisävyistä asennetaan rakennuspaikalle mallit ja jär-
jestetään mallikatselmus, jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja 
hakijan edustajan lisäksi kaupunginmuseon ja rakennusvalvonta-
palvelun kaupunkikuvayksikön edustajat. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 125§, 

133§ ja 135§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 21.07.2023. 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  4-1614-18-C 
 
 LP-091-2018-05083 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Fredrikinkatu 47  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0069-0012 
 Fredrikinkatu 47 
Kaava 11275 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Hannula Piritta Katariina 
 arkkitehti 
 Innovarch Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Porttimuutos 
 
 Toimisto- ja liikerakennuksen (arkkitehdit Markus Visanti, Kalle 

Niukkanen ja Tauno Salo 1955) katutason sisäänvedetty pää-
sisäänkäynti erotetaan katutilasta lasisilla porteilla. Rakennelma 
on päältä sekä alta avoin. Pääsisäänkäynnin edusta pysyy ulkoti-
lana. Vanhat metalliportit puretaan. Alakatto ja valaistus uusitaan 
sisäänkäyntialueella. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§,  126§, 133§ ja 138§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  4-1655-18-D 
 
 LP-091-2017-03068 
 
Hakija Asunto Oy Kiilakallio c/o (Isännöitsijäpalvelu Oy) Provia Isännöinti 

Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0169-0005 
 Työmiehenkatu 2 
Kaava 7889 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö AK: Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Tenkanen Elisa Marjaana 
 arkkitehti 
 IdeaStructura Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Parvekkeiden, parvekeovien sekä porrashuoneiden ikkunoiden ja 
julkisivulevytyksen uusiminen 

 
 Seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, rakennettu vuonna 1961, 

alkuperäinen rakennussuunnitelma arkkitehti Tapani Nironen.  
  
B- ja C-porrashuoneiden tuuletusparvekkeet uusitaan.  
  
A-, B- ja C-porrashuoneiden ikkunat ja parvekeovet uusitaan puu-
rakenteisina. Ylimpien kerrostasojen yksi porrashuoneikkuna uu-
sitaan savunpoistoikkunana. Julkisivulevytys uusitaan porrashuo-
neiden kohdalla. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
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 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
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-j §, 119 §, 121 §, 122 §, 

125 §, 133 §, 135 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Ulkovärityssuunnitelma  

 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 21.07.2023. 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  27-1656-18-C 
 
 LP-091-2018-04723 
 
Hakija Hyötykasviyhdistys ry  
 
Rakennuspaikka Koskela, 091-408-0001-0000 
 Kuusiluoto (Viikki) 3 
Kaava 10950 
Lainvoimaisuus 2003 
Alueen käyttö VP-1; Historiallisesti arvokas puistoalue. Alue tulee kunnostaa ja 

sitä tulee hoitaa alueen historiallista kerrostuneisuutta säilyttävällä 
tavalla.  
Annalan puistossa oleviin rakennuksiin saa sijoittaa puutarhakult-
tuuria palvelevia työ-, koulutus-, näyttely-, kahvila-, ja varastotiloja 
sekä alueen hoidon kannalta tarpeelliset asunnot aputiloineen.  
  
Kaava-alueella Koskelantien eteläpuolella ovat kaikki kortteli-, 
puisto-, katu- ja liikennealueet muinaismuistolailla rauhoitettua 
muinaismuistoaluetta, jolla ei saa kaivaa eikä täyttää maata ilman 
museoviranomaisen lupaa. 

 
Pääsuunnittelija Tuhkanen Ritva Anita 
 arkkitehti 
 Arkkitehti- ja insinööriosuuskunta Kaari 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Kasvihuoneen rakentaminen 
 
 Alueelta on purettu vanha kasvihuone sortumisvaaran vuoksi. 

Viereiselle palstalle pystytetään uusi kasvihuone rakennusvalvon-
taan toimitetun asemapiirroksen mukaisesti. Rakennelma pystyte-
tään lecaharkkojen päälle. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti tai ase-
makaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 21 m² 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 § ja 133 § 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset rakennelman 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 työstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haital-
listen aineiden vuoksi sekä huolehdittava rakennuspaikan siistey-
destä.    
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Asemapiirros  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  29-1698-18-P 
 
 LP-091-2018-02476 
 
Hakija Kiinteistö Oy Ida Aalbergintie 1  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0139-0002 
 Ida Aalbergin tie 1 
Pinta-ala 11588 m² 
Kaava 12431 
Lainvoimaisuus 2018 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Erholtz Markku Juhani 
 arkkitehti 
 Ark-house arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Liike- ja yhteistilarakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan vuonna 1971 valmistunut liike- ja yhteistila ra-

kennus (Ratu 8498). Purettavassa rakennuksessa on yksi maan-
päällinen kerros ja yksi kellarikerros.  
  
Rakennus puretaan uudisrakentamisen vuoksi.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha (12431/2018).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.      
    
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 18.05.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 25.06.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ympäröivien alueiden pelastusteiden tai niitä korvaavien väliai-
kaisten järjestelyjen on oltava käytössä koko purkamistyön ajan. 
Viimeistään aloituskokouksessa on esitettävä purkutyön etenemi-
sen mukaan vaiheistettu suunnitelma pelastusteiden toteutukses-
ta.      
  
Purkamisesta on tehtävä purkusuunnitelma, jossa erityisesti tulee 
selvittää turvallinen purkaminen naapurirakennusten läheisyydes-
sä.      
      
Hankkeeseen ryhtyvän on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle 
aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai mui-
den ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.      
      
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.       
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Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).    
      
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.      
      
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.      
     
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.     
     
Purkualue on siistittävä purkutöiden lopuksi.  
  
Jos purkamisen yhteydessä tulee esiin jotain liittyen 1. maailman-
sodan aikaisiin linnoitelaitteisiin, on otettava yhteyttä Helsingin 
kaupunginmuseoon.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.07.2018 § 479 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 

 

 

 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  30-1663-18-C 
 
 LP-091-2018-05005 
 
Hakija As Oy Munkkivuori c/o Realia Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0114-0001 
 Ulvilantie 19 
Kaava 4039 
Lainvoimaisuus 1956 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Varvikko Ahti Matias 
 insinööri, rakennusinsinööri 
 Rakennusinsinööritoimisto AMV-Suunnittelu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinhuoneistojen yhdistäminen 
 
 Asuinkerrostalon 8. kerroksessa sijaitsevat kaksi asuinhuoneistoa 

A 22 ja A 23 yhdistetään asuinhuoneistoksi A 22 tekemällä huo-
neistojen väliseen kantavaan väliseinään oviaukko.  
  
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 
 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
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 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 § 
 
 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.07.2018 § 479 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.  
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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 20.07.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  31-1677-18-C 
 
 LP-091-2018-04825 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Tervakuikka 
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0091-0001 
 Hakolahdentie 7 
Kaava 2948 
Lainvoimaisuus 1951 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Maununaho Katja Maria 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ikkunoiden uusiminen 
 
 Asuinkerrostalon puuikkunat vaihdetaan puu-alumiini-ikkunoiksi. 

Rakennuksen päädyissä olevien parvekeseinien ikkunoihin lisä-
tään tuuletusikkunat kuten pitkien sivujen ikkunoissa on, muuten 
puitejako pysyy nykyisen mukaisena. Ikkunoiden ja ikkuna pelli-
tyksen väri on nykyisen mukainen, musta (RAL 8022).  
  
Ikkunadetaljit on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Rakennuspaikkaa koskee rakennuskielto, jolla ei ole vaikutusta 
hankkeeseen. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.      
      
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisesta suorittamisesta ja vastaavat kaikista 
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liitty-
vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suun-
nitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntää rakennusvalvon-
tapalvelusta. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.07.2018 § 481 34 
 

 

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 

 

 

 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  32-1671-18-CMY 
 
 LP-091-2018-04891 
 
Hakija Aro-Yhtymä Oy  
 
Rakennuspaikka Konala, 091-032-0034-0010 
 Ristipellontie 5 
Kaava 11558 
Lainvoimaisuus 2007 
Alueen käyttö TY: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolla ympäristö 

asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.  
  
Tontilla saa sijoittaa myyntinäyttely-, toimisto ja muita vastaavia ti-
loja enintään 45 % sallitusta kerrosalasta. 

 
Pääsuunnittelija Laine Matti Otto Antero 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Matti Laine Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Toimistorakennuksen (automyymälä) mainosten yleissuunnitel-

ma, joka kattaa kaikki kiinteistölle tulevat mainokset rakennusten 
julkisivuissa ja tontille sijoitettavat 4 kpl mainospylonia.  
  
Rakennuksen julkisivuissa sallitaan poikkeuksellisesti merkkimai-
noksia toiminnan luonteesta johtuen. Merkkimainosten kiinnittä-
minen on sallittu vain niille varatuille paikoille. Mainoslaitteiden 
tekstin tai logon enimmäiskorkeus on 1200 mm.  
  
Lasipintoihin tulevat teippaukset toteutetaan opaaliteippauksin si-
ten että vähintään puolet lasipinnasta jää läpinäkyväksi. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-

den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.  
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Kiinteistön omistajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman 
noudattamista mainosten vaihtuessa.  Tähän mainosten yleis-
suunnitelmaan sisältymättömät mainoslaitteet tulee poistaa. Ra-
kennuksen rakenteita ei saa vahingoittaa mainoksia tai niiden 
kiinnikkeitä uusittaessa tai poistettaessa.  
  
Valaistuksesta tai mainoslaitteista ei saa aiheutua häikäisyä, häi-
riötä tai vaaratilanteita ympäristössä. Mikäli näistä mainostoimen-
piteistä aiheutuu ko. ongelmia, tulee laite viimekädessä poistaa. 
Tarpeettoman kirkasta valaistusta tulee kaikissa olosuhteissa 
välttää.  
    
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen 
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa 
kaikista laitteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä nä-
kökohdista sekä huollosta ja ylläpidosta.    
    
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa. Toiminnan luonteesta johtuen merkki-
mainonta on poikkeuksellisesti sallittu sille erityisesti varatuissa 
paikoissa.  
    
Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 119 §, 126 §, 133 §, 141 §, 

166 §, 175 §.  
     
Järjestyslaki 6 §     
     
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010: 9 § 
 

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ennakkoneuvottelumuistio  
 Värilliset julkisivut  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  35-1657-18-D 
 
 LP-091-2018-03760 
 
Hakija XXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Tuomarinkylä, 091-035-0002-0005 
 Kivimäentie 37 
Pinta-ala 1085 m² 
Kaava 6555 
Lainvoimaisuus 1972 
Sallittu kerrosala 326 m² 
Rakennettu kerrosala 318 m² 
Alueen käyttö AOR 1/400 II; Omakoti-, rivi- tai muiden kytkettyjen rakennusten 

korttelialue  
tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin täyttä 400 m2 
kohti. Lisäksi saa rakentaa yhden asunnon seuraavaa alkavaa 
400 tonttim2 kohti. 

 
Pääsuunnittelija Haataja Ulla Hannele 
 rakennusarkkitehti 
 Suunnitteluriihi J&H 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Terassin kattaminen 
 
 Olemassa oleva kattoterassi katetaan ja lisätään ulkotakka ja 

hormi, sekä rakennetaan uudet lasikaiteet.  
Terassin avonaisuuslaskelma on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P3 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Asemapiirros  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 21.07.2023. 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.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.07.2018 § 483 44 
 

 

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 

 

 

 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  39-1652-18-C 
 
 LP-091-2018-04014 
 
Hakija Asunto Oy Onkikuja 3-5  
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0027-0006 
 Onkikuja 3-5 
Pinta-ala 2948 m² 
Kaava 7643 
Lainvoimaisuus 1977 
Sallittu kerrosala 737 m² 
Rakennettu kerrosala 762 m² 
Alueen käyttö A1; Asuntorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kytömäki Sami 
 rakennusinsinööri 
 Lumon Suomi Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Terassien lasittaminen 
 
 Asuntorakennusten korttelialueella sijaitsevalle rivitaloyhtiölle 

haetaan lupaa rakentaa osakkaiden huoneistokohtaisille pihoille 
yhdenmukaiset lasiterassit, puitteettomilla, karkaistuilla, kirkkailla 
liukulaseilla.   
Alumiinirakenteet ja profiilit ovat harmaan ruskeat.   
   
Tuuletus järjestetään lasien välissä olevien rakojen kautta, ja ul-
koilman rajoittuvista pystysuorista laseista yli 30% on avattavissa. 
Huoneiston korvausilmaa ei oteta lasitetulta terassilta. Terassi va-
rustetaan räystäskourulla, joka johdetaan sadevesiviemäriin.   
   
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Lasiterassin tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.   
Terassit tulee palo-osastoida voimassaolevien asetusten mukai-
sesti.  
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, ja vastaa-
vat kaikista toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siis-
tiyteen liittyvistä näkökohdista sekä rakennuksessa, että ympäris-
tössä. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä raken-
nusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
   
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa työstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haital-
listen aineiden vuoksi sekä huolehdittava rakennuspaikan siistey-
destä.   
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 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  43-1468-18-D 
 
 LP-091-2018-02122 
 
Hakija Kiinteistö Oy Laivalahdentori/c/o Heka Kaakko Oy  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0268-0002 
 Laivalahden puistotie 2 
Kaava 10480 
Lainvoimaisuus 1998 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
mk: Rakennusalan osa, johon monikäyttötila tulee sijoittaa. Tälle 
osalle saa rakentaa luvun osoittaman kerrosalamäärän liike-, toi-
misto-, myymälä-, kerho-, koulu-, päiväkoti- tms. tilaa.  
  
k: Rakennusalan osa, johon liike- ja toimistotila tulee sijoittaa. 

 
Pääsuunnittelija Laine Maria 
 arkkitehti 
 NEMO arkkitehdit 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide LIIKETILAN MUUTOS PÄIVÄKODIKSI 
 
 Herttoniemenrannan asuinkerrostalon pohjakerroksessa sijaitse-

vat liiketilat, joissa on ollut seurakuntatoimintaa, muutetaan lasten 
päiväkodiksi (69 lasta, 14 työntekijää). Sisätiloissa tehdään hyvin 
vähäisiä ei-rakenteellisia tilajärjestelymuutoksia. Piha-alueelle 
tehdään vähäisine aitauksineen lasten ulkoilualueita.  
  
Alkuperäisessä uudisrakennusluvassa on ollut liiketilaa varten 
esitettynä 5 erillistä autopaikkaa. LPA-alueella on varattuna 3 au-
topaikkaa saattoliikennettä varten.   
  
Palo-osastointeihin ei tehdä muutoksia. Päiväkoti käyttää raken-
nuksen olemassa olevia jätehuollon tiloja.  
  
Helsingin kaupungin varhaiskasvatus on lausunnossaan 
21.6.2018 puoltanut hanketta.  
  
Korjausrakentamisen energiaselvitys ei ole tarpeen. 
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Kuuleminen Hakija on kuullut yhden naapurin ja samalla pyytänyt suostumuk-
sen piha-aidan nurkan sijoitukselle tonttien välisen rajan välittö-
mään läheisyyteen. Naapuri ei ole esittänyt huomautuksia hake-
muksesta. Laajempi naapurien kuuleminen on katsottu ilmeisen 
tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 535 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

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-selvitys 
 - Kvv-selvitys 
 
 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.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
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Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
varmistettava ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja olemassa 
olevien asuintilojen välinen määräysten mukaisen ilma- ja aske-
lääneneristävyyden toteutuminen.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Päiväkotitiloista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 §.  
Asetus rakennuksen ääniympäristöstä YM 796/2017 
 

 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Naapurin kuuleminen ja suostumus  
 Varhaiskasvatuksen lausunto  
 Yhteisautopaikkojen käytöstä sopiminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 21.07.2023. 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  46-1665-18-B 
 
 LP-091-2018-03629 
 
Hakija XXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0152-0046 
 Henrikinkuja 2 
Kaava 12067 
Lainvoimaisuus 2013 
Sallittu kerrosala 161 m² 
Rakennettu kerrosala 143 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Malkki Mika Antero 
 rakennusinsinööri 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientaloon rakennetaan uusi huone 
 
 Asuinpientalon olohuoneen kohdalla oleva korkea tila jaetaan 2. 

kerroksen kohdata välipohjalla ja rakennetaan siihen uusi huone. 
Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto ilman korvaus-
ilmaventtiilejä, uusi huone ei vaadi toimenpiteitä ilmanvaihtoon.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
IV-selvitys on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yh-
teydessä. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 12 m² 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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. 
 

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

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.07.2018, 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 20.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 21.07.2023. 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.  
 

 

 


