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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 5.7.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 486-500 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 10.7.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 486 2 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  2-1257-18-D 
 
 LP-091-2018-01978 
 
Hakija KOy Kauppapalatsi  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0037-0009 
 Kaisaniemenkatu 7 
Kaava 10152 
Lainvoimaisuus 1996 
Alueen käyttö K; Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Katutasoon tulee si-

joittaa myymälätiloja.  
  
sr-2; Suojeltava rakennus. Rakennusala, jolla sijaitsee kaupunki-
kuvan kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei 
saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslauta-
kunta voi myöntää luvan purkamiseen vain jos siihen on olemas-
sa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa myöskään suorittaa sel-
laisia lisärakentamis- ja muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivu-
jen tai kadunpuoleisen vesikaton tyyliä. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä on rakennus lisära-
kentamis- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Westerback Mika Eino 
 arkkitehti 
 Creago Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos liikuntatilaksi 
 
 Osoitteessa Kaisaniemenkatu 7 olevassa kiinteistössä maanta-

son alapuolisessa kerroksessa (ylempi kellarikerros) sijaitseva 
myymälätila (ylempi ja alempi taso) muutetaan liikuntatilakäyt-
töön. Alemman tilan ja sen vieressä jo toimivan liikuntatilan välille 
rakennetaan ovipumpulla varustettu palo-osastoitu ovi ja portaat.  
  
Tilan käyttäjämäärä on enintään 40 henkilöä. Tilan koko on yh-
teensä 228,5m² (ylempi taso 130m² ja alempi taso 98,5 m²).  
  
Tilojen yläpuolella on liiketilaa.  
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RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 486 3 
 

Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 229 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 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
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 05.07.2018 § 486 4 
 
 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-

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

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

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Poistumissuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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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 JATKOLUPA 

 
Tunnus  5-1752-18-DJ 
 
 LP-091-2018-05047 
 
Hakija Asunto Oy Robertus c/o Provia Oy  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0090-0048 
 Iso Roobertinkatu 35-37 
Kaava 7962 
Lainvoimaisuus 1980 
Alueen käyttö AK  Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle 
 
 Asuinhuoneistojen jakamiselle on 25.08.2015 myönnetty raken-

nuslupa 5-2380-15-D, jossa on määrättynä rakennustöiden aloit-
tamisen määräaika 12.9.2018 mennessä. Aloittamisen määräai-
kaa jatketaan kahdella vuodella 12.9.2020 saakka.  
  
Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset 
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää.   
   
Luvan katsotaan sisältävän myös 2 vuoden jatkoajan töiden lop-
puun saattamiseksi. 
 

________________________________________________________________________________ 
Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-

tään luvan 5-2380-15-D voimassaoloaikaa seuraavin määräyksin: 
 
 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 12.9.2020 mennessä.   

   
Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 12.9.2022 mennessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom. 
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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 
alkaen 
  
 

 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  13-1708-18-D 
 
 LP-091-2018-05456 
 
Hakija As Oy Arkadiankatu 15  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0409-0015 
 Arkadiankatu 15 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AKe: Asuntokerrostalojen korttelialue jossa saa olla liike-, toimis-

to- ja niihin verrattavia huoneistoja ainoastaan kadun varrella ole-
van rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.  
  
RKY 2009: Etu-Töölön kaupunginosa kuuluu Museoviraston val-
takunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön lis-
taukseen. 

 
Pääsuunnittelija Tenkanen Elisa Marjaana 
 arkkitehti 

IdeaStructura Oy 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Sisäpihan puolella olevien neljän tuuletusparvekkeen uusiminen 
 
 Viisikerroksinen asuinkerrostalo, rakennettu vuonna 1911, alku-

peräinen rakennussuunnitelma arkkitehti Vilho Penttilä.  
  
Haetaan lupaa sisäpihan parvekkeiden 4 kpl uusimiselle.  
  
Parvekkeet uusitaan ulkonäöltään alkuperäisiä vastaaviksi. Kai-
detta korotetaan ja pinnojen väliä tihennetään nykymääräyksiä 
vastaaviksi. 
 

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

________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 488 13 
 
 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.  
 

 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 §, 118 §, 119 §, 120 a 

§, 122 §, 124 §, 125 §, 133 §, 135 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 488 14 
 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 488 15 
 
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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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 488 16 
 

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 24.07.2018.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 488 17 
 
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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 05.07.2018 § 489 18 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  13-1717-18-B 
 
 LP-091-2018-04853 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Töölönkatu 9  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0446-0009 
 Töölönkatu 9 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Sallittu kerrosala 1650 m² 
Rakennettu kerrosala 2217 m² 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Piironen Jouni 
 rakennusarkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Asuinhuoneiston laajennus 
 
 1. kerroksessa sijaitsevaan asuinhuoneistoon yhdistetään huo-

neiston vieressä oleva varasto tekemällä kantavaan seinään ovi-
aukko. Varaston olemassa olevat ovet suljetaan ja lisäeristetään. 
lisäksi rakennetaan uusi keittiö.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Rakennuspaikkaa koskee rakennuskielto, jolla ei ole vaikutusta 
hankkeeseen. 
 

Lisäselvitys Taloyhtiöön on myönnetty linjasaneerauslupa (13-0764-18-D), 
jonka yhteydessä huoneiston muutostyö tehdään. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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 05.07.2018 § 489 19 
 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaavassa sallitun enimmäiskerrosalan ylittäminen:  

  
Tontin asemakaava (7457) on vuodelta 1977. Asemakaavassa 
sallittu tontin enimmäiskerrosala on määritetty pienemmäksi kuin 
tuolloin jo olemassa olleen rakennuksen kerrosala. Asemakaavan 
vahvistumisen jälkeen kerrosala on kasvanut kahden ullakko-
asunnon rakentamisen myötä. Tällä hetkellä rakennettu kerrosala 
on ~34,4 % suurempi kuin asemakaavassa määritetty enimmäis-
kerrosala.  
  
Nyt haettavassa käyttötarkoituksenmuutoksessa kerrosalan lisäys 
on vähäinen (lisäys ~0,67 %). Hakija perustelee poikkeamista sil-
lä, että muutos muutoin on asemakaavan mukainen ja tilojen käy-
tön paranee ja tehostuu, kun hankalasti käytettävän ja vajaakäy-
töllä olevan varastotilan muutoksella saadaan parannettua ole-
massa olevan huoneiston asuttavuutta. Pieni kerrosalan lisäys 
voidaan hyväksyä vähäisenä poikkeamana. 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 489 20 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - 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.   
   
Muutokseen sisältyvät ei-luvanvaraiset tekniset muutokset jäävät 
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 § ja 133 § 
 
 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 489 21 
 
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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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 489 22 
 

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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 489 23 
 
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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 05.07.2018 § 490 24 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  14-1710-18-CMY 
 
 LP-091-2018-04831 
 
Hakija Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy c/o Taitokaari  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0468-0003 
 Töölönkatu 23 
Kaava 12290 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Liikerakennusten korttelialue (KL) 
 
Pääsuunnittelija Virkkala Pekka Tapani 
 arkkitehti 
 Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Töölönkadun pysäköintilaitoksen (rakennuslupa 14-0581-13-A) 

mainos- ja opastelaitteiden rakentaminen. Sisäänkäyntirakennuk-
siin asennetaan opastepinta ja ajorampin yhteyteen sijoitetaan 
opastepyloni. 

 
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 hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden 

luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Omistajan edustajan 
tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainos-
ten vaihtuessa. Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymät-
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tömät laitteet tulee poistaa.                
                
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa.                
       
Led-mainoslaitteiden valaistuksen on oltava säädettävissä. LED-
näytöillä ei saa pääsääntöisesti esittää liikkuvaa videokuvaa eikä 
liikkuvia voimakkaasti animoituja välkkyviä kuvia. Eri näyttötilan-
teiden päivitysvälin tulee olla vähintään 10 sekuntia, ja kuvien 
vaihtumisen tulee tapahtua pehmeästi, ei rävähtämällä.    
                
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai 
vaaratilanteita. Mikäli mainoslaitteista aiheutuu häiriötä tai häi-
käisyä pitää ne viime kädessä poistaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

 
Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  22-1646-18-D 
 
 LP-091-2018-02481 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Elimäenkatu 15  
 
Rakennuspaikka Vallila, 091-022-0696-0002 
 Elimäenkatu 15 
Kaava 8529 
Lainvoimaisuus 1984 
Alueen käyttö T: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Mäntylä Antti Jussi Tapio 
 arkkitehti 
 A-Factor Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos toimistotiloista ravintolaksi ja kokoon-

tumistilaksi vahvistaminen 
 
 Rakennuksen 1. kerroksessa olevia neuvottelutiloja muutetaan 

olevan ravintolan kahvilatiloiksi ja vahvistetaan kokoontumistilaksi 
sekä ruokailusalin tiloja vastaavasti neuvottelutiloiksi. Ravintolas-
sa on 149 asiakaspaikkaa ja kahvilassa 100 asiakaspaikkaa.  
  
Muutoksen yhteydessä kahvilatilaan rakennetaan jakelukeittiö.  
  
Ravintolaan on esteetön pääsy kadun puolelta.  
  
Paloteknisissa asioissa ei muutoksia olevaan tilanteeseen.  
  
Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
todennettava ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja olemassa 
olevien asuintilojen välinen ääneneristävyyden toteutuminen si-
ten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa (R'w > 55 
dB).  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
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Kuuleminen Hakija on kuullut naapuritontin 091-022-0694-0025 omistajana 

Helsingin kaupunkia muutossuunnitelmaehdotuksesta, jossa esi-
tettiin uuden oven avaaminen ko. tontin puolelle. Kaupunki ei 
suostunut myöntämään hakijalle pysyvää kulkuoikeusrasitetta, jo-
ten ovi on poistettu suunnitelmasta. Laajempi naapurien kuulemi-
nen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, si-
jainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 479 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 23.05.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 117 k §:n mukaisesti vahvistetaan kokoontumistilassa sa-
manaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismääräksi 250 hen-
kilöä. 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärää koskeva ilmoitus on 
ennen loppukatselmusta kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoon-
tumistilaan. 
 

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

ja 135 §.  
Ympäristöministeriön asetus 796/2017 7 §. 
 

 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin suostumus  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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  25-1666-18-D 
 
 LP-091-2018-03723 
 
Hakija Asunto-osuuskunta Käpylä  
 
Rakennuspaikka Käpylä, 091-025-0808-0001 
 Tapiolantie 24 
Kaava 6619 
Lainvoimaisuus 1971 
Alueen käyttö s: Sivistyshistoriallisesti ja kaupunkikuvan säilyttämisen kannalta 

rakennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa pur-
kaa eikä siinä saa suorittaa myöskään sellaisia korjaus- ja muu-
tostöitä, jotka turmelevat rakennuksen julkisivujen tai sisätilojen 
sivistyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa.  
  
A ARK: Rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas 
korttelialue, jolla ei saa suorittaa kasvillisuutta tai piha-alueiden 
alkuperäistä luonnetta turmelevia toimenpiteitä.   
   
RKY 2009: Käpylän puutaloalueet ja käärmetalo kuuluvat Museo-
viraston valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympä-
ristön listaukseen. 

 
Pääsuunnittelija van Tulder Andre Carl Franciscus 
 arkkitehti 
 André van Tulder Arkkitehdit 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Asuinpientalon korjaus, sisätilamuutokset ja julkisivumuutos 
 
 Asuntoon tehdään kokonaisvaltainen pintaremontti ja käyttötarkoi-

tuksen muutos kellaritilojen osalta. Remontin yhteydessä tehdään 
seuraavat toimenpiteet:  
  
- julkisivumuutos: vesikatolle lisätään yläkerran kylpyhuoneelle 
poistoilma ja radontuuletukselle erillinen piippu  
- uudet piiput asennetaan olevan viemärituuletusputken viereen, 
pihan puolelle  
- kellaritilalle ja yläkerran kylpyhuoneelle haetaan käyttötarkoituk-
sen muutosta.   
- esitetään ulkoseinien eristyksen parantamista (huokolevy-
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kerroksen verran) sekä yläpohjan osittaisen lisäeristämisen (puut-
teellisilta osilta).   
- muutetaan kellaritilan ilmanvaihto koneellisesta painovoimaisek-
si.  
- kellaritilan saunakiuas muutetaan puukiukaaksi.   
  
Olemassa oleva kellaritila on lämmin tila, johon on sijoitettu kyl-
pyhuone-, sauna-, KHH- ja varastotila, viimeksi tehdyn kellari-
remontin yhteydessä vuonna 1999. Remonttia varten myönnetty 
Z-lausunto koskee kellaritilan rakenteita ja ilmanvaihtoa, mutta tila 
ei ole lupa-teknisesti muutettu osaksi lämpimiä tiloja. Yläkerran 
kylpyhuone on arvion mukaan rakennettu 1970-luvulla ilman lupa-
menettelyä.  
  
Huoneiston ilmanvaihdosta on toimitettu hakemuksen liitteeksi 
hormiselvitys sekä hankkeesta yleisesti hankeselvitys, jossa on 
esitelty yksityiskohtaisesti suunnitellut toimenpiteet. 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 28.06.2018 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.   
   
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.   
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
   
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 118-121 §, 122 §, 

122 a §, 125 §, 133 §, 135 §, 141 §, 150 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
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________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys  
 Äänitekninen selvitys  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Hankesuunnitelma  
 Selvitys hormien kunnosta ja toimenpiteistä  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

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

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.07.2018 § 492 39 
 

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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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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 PURKAMISLUPA  

 
Tunnus  29-1742-18-P 
 
 LP-091-2018-00625 
 
Hakija KOY Huopalahden asema  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0016-0001 
 Kylätie 27 
Pinta-ala 2383 m² 
Kaava 12392 
Lainvoimaisuus 2017 
Sallittu kerrosala 585 m² 
Rakennettu kerrosala 564 m² 
Alueen käyttö A: Asuinrakennusten korttelialue  

  
sr-3: Kulttuurihistoriallisesti ja aluekokonaisuuden kannalta arvo-
kas talousrakennus. Rakennus tulee ensisijaisesti säilyttää. Ra-
kennuksessa ei saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisära-
kentamistöitä, jotka muuttavat sen arkkitehtuurin ominaispiirteitä. 
Mikäli rakennus tuhoutuu tai joudutaan pakottavista syistä purka-
maan, voidaan sen tilalle rakentaa uusi talousrakennus. Raken-
nukseen voidaan sijoittaa asumista palvelevien aputilojen lisäksi 
työ- ja harrastetiloja.  
  
/s: Alue, jolla ympäristö säilytetään. Aluetta tulee käyttää, hoitaa 
ja kunnostaa siten, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Nk. 
asemapuiston alueelle (tontit 29010/8 ja 29016/1 sekä Huopalah-
den laiturivaihde- nimiset katu- ja katuaukioalueet) tulee laatia 
puutarhahistorialliseen selvitykseen perustuva kunnostus- ja hoi-
tosuunnitelma. Alueen avoimuus tulee säilyttää. Osa-alueita ei 
saa rajata kiintein aidoin, pensasaitoja voidaan käyttää harkitusti. 
Tontinrajat, jotka ovat rautatiealuetta tai Kylätien, Kauppalantien, 
Eliel Saarisen tien, Angervotien tai Tunnelitien katualuetta vasten 
tai katuaukion länsireunalla, voidaan rajata perinteiseen asema-
miljööseen sopivalla, visuaalisesti keveällä aidalla. Alueella olevat 
puut ja pensaat tulee säilyttää ja tarvittaessa uudistaa siten, että 
niiden merkitys ympäristölle säilyy. Täydentävät istutukset tulee 
tehdä perinteistä asemamiljöötä kunnioittaen ja sen lajivalikoimaa 
hyödyntäen. Aluetta ei saa asfaltoida. Pysäköintipaikat ja ajo-
väylät tulee toteuttaa kivituhkapintaisina. Alueiden jäsentämiseen 
voidaan käyttää luonnonkiveystä.  
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Huopalahden rautatieaseman alue kuuluu Museoviraston raken-
nusperintörekisterin suojellut kohteet -listaukseen ja on suojeltu 
Rautatiesopimuksella 1998 kulttuurihistoriallisesti arvokkaana 
alueena. 

 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Huonokuntoisen suojellun talousrakennuksen purkaminen 
 
 Talousrakennus (RATU 35016) on suojeltu kaavassa merkinnällä 

sr-3. Rakennus joudutaan pakottavista syistä purkamaan, sillä si-
tä ei kuntotutkimuksen mukaan voida enää kunnostaa siten että 
alkuperäisiä rakennusosia laajasti säästyisi. Rakennuksen koko-
naisala on 60 m2 ja kerrosala 60 m2.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha (12392, 2017).  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.   
   
Hakija on sitoutunut ilmoittamaan purkamisesta tontilla viimeis-
tään 20.7.2018.  
  
Vajan purkamisen jälkeen samalla paikalle rakennetaan asema-
kaavan mukaisesti samankokoinen työtilarakennus. Uuden ra-
kennuksen suunnitelmista tulee pyytää kaupunginmuseon kan-
nanotto.  
  
Kaavoittajalla ja kaupunginmuseolla ei ole lausunnoissaan ollut 
huomauttamista rakennuksen purkamisesta.  
  
Hakemuksen liitteeksi on toimitettu purettavan vajarakennuksen 
kuntoarvio. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 15.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 15.06.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.   
   
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.   
   
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi. Haitta-aineiden purkamisessa 
hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon asetukset purkutyön 
turvallisuudesta ja haitta-aineiden käsittelystä.   
   
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.    
   
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.    
   
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.   
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Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §, 127 §, 133 § ja 139 §   

   
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvia  
 Kuntoselvitys  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  32-1697-18-CMY 
 
 LP-091-2018-04106 
 
Hakija Kiinteistö Oy Ristipellontie 17  
 
Rakennuspaikka Konala, 091-032-0036-0006 
 Ristipellontie 17 
Kaava 9228 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö T: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Heikkinen Mikko Kalevi 
 rakennusarkkitehti 
 A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Kiinteistölle on aiemmin myönnetty mainosten yleissuunnitelma 

vuonna 2013, lupatunnus: 32-1453-13-CMY. Tässä luvassa tar-
kennetaan mainoslaitteiden koka ja sijainteja sekä lisätään yhdel-
le julkisivulle alue jolle voidaan sijoittaa suuri vaihtuvanäyttöinen 
mainoslaite. Mainoslaite voi peittää ikkunoita siinä tapauksessa 
kun sisätilojen käyttötarkoitus on varasto- tai huoltotilaa ja tiloihin 
saadaan asetusten edellyttämä luonnonvalon määrä. Osa ikku-
noista on savunpoistoikkunoita. Savunpoisto toteutetaan siirtä-
mällä savunpoistoikkunoita mikäli mainoslaite sijoitetaan niiden 
eteen.  
  
Alueella A irtokirjaimien enimmäiskorkeus on 700 mm ja alueella 
B irtokirjaimien enimmäiskorkeus on 500 mm. Alueelle C sijoite-
taan yritysten logoja joiden koko on enintään 1300x1300 mm. 
Alue E on varattu korkeintaan 28 m2 kokoiselle vaihtuvanäyttöi-
selle mainoslaitteelle (LED-näyttö). Tontille sijoitetaan erillisenä 
laitteena 4000 mm korkea tonttiopaste Ristipellontien puolelle. 
Mainoslaitteiden tarkempi sijoittelu ja mitat on määritelty pääpii-
rustuksissa. 
 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 

aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tähän mainos-
ten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tulee poistaa.  
  
Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-
den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.   
     
Kiinteistön omistajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman 
noudattamista mainosten vaihtuessa. Rakennuksen 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. Näytön kirkkautta tulee voida säätää automaattisesti ul-
koisen valoisuuden mukaan. Raja-arvoja tulee voida muuttaa 
manuaalisesti.  
  
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa. Led-mainostaulun sisällön tulee olla kiin-
teistön toimintaan liittyvää, opastavaa ja tiedotusluonteista tai 
kaupungin informaatiota ja kulttuuritoimintaan liittyvää sisältöä.   
   
Hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan on arvioitava ja seuratta-
va liikkuvan kuvan osalta sen vaikutusta liikenteeseen ja ympäris-
tön toimijoihin. Liikkuvan kuvan käyttö tulee lopettaa, jos sen ha-
vaitaan lisäävän katualueiden vaaratilanteiden määrää tai aiheut-
tavan muuta haittaa ympäristössä.  
  
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ulkomai-
noslaitteiden yleisperiaatteellisia ehtoja tulee noudattaa, mm:   
- mainoksen valaistus ei saa olla voimakkaampi kuin ympäristös-
sä käytetty valaistus   
- mainos ei saa aiheuttaa häikäisyä tai muuta häiriötä ympäristös-
sään   
- mainos ei saa syttyä ja sammua toistuvasti pimeällä   
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- näytöllä ei saa esittää voimakkaasti animoituja välkkyviä kuvia   
- kuvien vaihtumisväli tulee olla vähintään 10 sekuntia   
- kuvat eivät saa vaihtua äkkinäisesti, vaan pehmeästi häivyttä-
mällä  
     
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.  
  
Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla. 
 

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

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

 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Mainoslaitepiirustus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  39-1722-18-C 
 
 LP-091-2018-03586 
 
Hakija As Oy Helsingin Jokiranta  
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0029-0007 
 Jokitie 28b 
Kaava 7244 
Lainvoimaisuus 1975 
Alueen käyttö A 1/400: Asuntorakennusten korttelialue, jolla merkintä 1/400 tar-

koittaa, että tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin tontin 
täyttä 400 m2 kohti. Lisäksi saa rakentaa yhden asunnon seuraa-
vaa alkavaa 400 m2 kohti. 

 
Pääsuunnittelija Leppänen Arto 
 rakennusinsinööri 
 Rakennusinsinööritoimisto Arto Leppänen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Terassin lasittaminen 
 
 Lasitetaan olemassa oleva terassi puitteellisin ja avattavin liuku-

lasituksin.  
  
Naapurihuoneiston terassiin päin rakennetaan palo-osastoiva 
seinäke. 
 

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: 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Katoksen / raken-
nelman tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryh-
tyvän vastattaviksi.  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
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Pääsuunnittelija ja hankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

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

§, 126 §, 126 a §, 133 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Valokuvia  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  39-1751-18-D 
 
 LP-091-2018-04015 
 
Hakija Kiinteistö Oy Tapanilan MotorHome  
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0124-0009 
 Halmetie 7 
Kaava 10574 
Lainvoimaisuus 1999 
Alueen käyttö TY-1: Ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varasto-

rakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Routa Hanna Anneli 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Teollisuus- ja varastorakennuksen sisätilojen ja julkisivun muutos 
 
 Rakennuksessa on nyt autokorjaamo sekä siihen liittyviä varasto-, 

toimisto- ja liiketiloja. Pääkäyttötarkoitus ei muutu. Korjaamotila 
jaetaan useampaan erilliseen hallitilaan. 2. kerroksen varastotila 
muutetaan toimistoksi.  
  
Julkisivun aukotusta muutetaan; rakennetaan mm. uusia nosto-
ovia. Nykyiset iv-säleiköt, -laitteet ja -kanavat julkisivuilla ja vesi-
katolla muutetaan. Julkisivupellitykset ja puuikkunat maalataan tai 
uusitaan. Pesubetonipinnat maalataan. Julkisivujen väritystä 
muutetaan.  
  
Lupahakemuksen liitteeksi on toimitettu lausunto rakennuksen 
muutosten vaikutuksesta paloturvallisuuteen.  
  
Nosto-ovien käyntiovet eivät ole esteettömiä tilojen toiminnan ja 
käytön luonteesta johtuen.  
  
Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu hankkeen kosteuden-
hallintaselvitys.  
  
Kaavoittaja on kannanotossaan 18.6.2018 puoltanut hanketta. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Hiidenportin puolelle tehdään ajoliittymä, leveys n.3 m. Asema-

kaavassa on merkitty, että tälle katuosuudelle ei saa tehdä ajoliit-
tymää. Ajoliittymän kautta ajo on vähäistä, mutta se helpottaa 
Halmetien puoleisen pihan käyttöä. Asemakaavassa istutettavak-
si merkityllä alueella ajoliittymä päällystetään nurmikivin.  
  
Vähäinen poikkeaminen asemakaavasta. Kaavoittaja on puolta-
nut poikkeamista. 
 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 18.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 118 §, 119 §, 120 a 

§, 122 §, 124 §, 125 §, 133 §, 135 §, 171 §, 175 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Energiaselvitys  
 Haitta-aineselvitys  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
 Ennakkoneuvottelumuistio  
 Kosteudenhallintaselvitys  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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  43-1733-18-CMY 
 
 LP-091-2018-03399 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Puusepänkatu 2  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0059-0005 
 Puusepänkatu 2c 
Kaava 10756 
Lainvoimaisuus 1999 
Alueen käyttö T: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue  

Asemakaavamerkintä: Lasipintainen julkisivun osa 
 
Pääsuunnittelija Laine Matti Otto Antero 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Matti Laine Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupaa Bilia Herttoniemen (Arkkitehtitoimisto Larkas & 

Laine, v. 2000) mainosten yleissuunnitelmalle. Rakennus sijaitsee 
kaupunkikuvallisesti näkyvässä paikassa Herttoniemen yritysalu-
een halki menevässä puistokaistaleessa kevyeen liikenteen vie-
ressä. Kaarevan pääjulkisivun horisontaaliset lasivyöhykkeet 
koostuvat eri lasityypeistä. Julkisivua jäsentävien lasivyöhykkei-
den avulla kerrosjako on havaittavissa tuoden kaupunkikuvaan 
inhimillisen mittakaavan.    
  
Mainosalueita on neljä. Mainosalueiden värikentissä käytetään 
piirustuksissa määritelty sininen väri ja värikenttien mitat ovat 
enintään  
Mainosalue 1: 3600 mm x 5400 mm, toteutetaan levyrakenteise-
na  
Mainosalue 2: 9000 mm x 9000 mm, toteutetaan läpikuultavalla 
värillisellä teippauksella  
Mainosalue 3: 3600 mm x 5400 mm, toteutetaan levyrakenteise-
na  
Mainosalue 4: ei värikenttää  
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Värikenttien lisäksi käytetään irtokirjaimisia teräsrunkoisia eteen-
päin valaisevia valomainoksia, jotka sijoitetaan kenttäkohtaisesti 
samaan linjaan, yksi mainos kutakin julkisivua kohti. Tekstit ja lo-
got ovat korkeudeltaan enintään 750 mm.  
  
Oleva mainospyloni jää paikalleen. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 

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

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

arkkitehti 
 

 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
  Valokuvia mainoslaitteista  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
  
 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 498 68 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  45-1601-18-D 
 
 LP-091-2018-03089 
 
Hakija Asunto Oy Olavinlinnantie 7  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0070-0003 
 Olavinlinnantie 7 
Kaava 4959 
Lainvoimaisuus 1961 
Alueen käyttö AK: Asuntokerrostalojen korttelialue  

  
Rakennusten tulee palonkestävyydeltään täyttää sisäasiainminis-
teriön antamaan rakennusten ja rakennusosien paloluokittelua 
koskevaan päätökseen sisältyvät vaatimukset. 

 
Pääsuunnittelija Lepistö Jouni Jaakko 
 arkkitehti 
 Rakennuttajakaari Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon vesikaton uusiminen ja korottaminen sekä pää-

tyjen julkisivujen muutos 
 
 Vuonna 1964 valmistuneen asuinkerrostalon vesikatto uusitaan ja 

kattoa korotetaan n. 100 mm. Päätyjen oleva maalattu kahitiiliver-
hous puretaan, eristekerrosta kasvatetaan ja julkisivuverhous 
muutetaan tuulettuvaksi tiililaattajärjestelmäksi. Päätyseinien pak-
suus kasvaa noin 30-40 mm. Rakennuksessa säilytetään nykyi-
nen vaalea väritys vähäisin sävymuutoksin. Olevat vesikourut, 
jotka ovat mustia, uusitaan valkoisina.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu  
rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 05.07.2018 § 498 69 
 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - 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 rakennusvalvonnalta 
ennen muutosten toteuttamista.  
  
Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.  
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 05.07.2018 § 498 70 
 

Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan  
rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.  
  
Muutetuista rakennusosista on laadittava huolto-ohje 
 

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

ja 133§. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Haitta-aineselvitys  
 Värisuunnitelma  
 Valokuvat  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 498 71 
 
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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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 05.07.2018 § 498 72 
 

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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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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 05.07.2018 § 498 73 
 
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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 05.07.2018 § 499 74 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  45-1716-18-D 
 
 LP-091-2018-05207 
 
Hakija Helsingin Seudun Opiskelija-Asuntosäätiö  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0052-0002 
 Asiakkaankatu 6 
Kaava 7230 
Lainvoimaisuus 1975 
Alueen käyttö AKS: Asuntolarakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ilvespalo Heikki Petteri 
 arkkitehti 
 Muuntosuunnittelu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Julkisivumateriaalin muutos 
 
 Vuonna 1977 valmistuneen opiskelija-asuntolan D-osan kaak-

koispäädyn sandwich-elementtien ulkokuori ja vanhat eristeet pu-
retaan ja ulkoseinärakenne uusitaan ns. Stofix-rakenteena (tiili-
laattalevy). Kuten rakennuksen aikaisemmin korjatussa toisessa 
päädyssä (Rakennuslupatunnus 45-3362-11-D) uusitut tiililaatat 
ovat nytkin samalla tavalla sävyiltään mahdollisimman lähellä al-
kuperäisiä klinkkerilaattoja ja uusittujen saumojen väri on beto-
ninharmaa. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
  
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 05.07.2018 § 499 75 
 

 
 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.  
  
Toteutunut värisuunnitelma on toimitettava rakennusvalvontaan.  
  
Muutetusta rakennusosasta on laadittava huolto-ohje. 
 

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

ja 133§. 
 
 
Päättäjä Johanna Nordman 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Energiaselvitys  
 Hankeselostus  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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 05.07.2018 § 499 76 
 
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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 05.07.2018 § 499 77 
 

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 24.07.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.07.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.07.2023. 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  54-1724-18-C 
 
 LP-091-2018-03869 
 
Hakija Lumohousing 12 Oy  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0214-0001 
 Halkaisijantie 5 
Kaava 9175 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kääriäinen Mikko Kalervo 
 arkkitehti 
 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Parvekkeiden lasittaminen ja kaiteiden uusiminen 
 
 Kohteena on kaksi vuonna 1990 valmistuneita 3-4-kerroksista 

asuinkerrostaloa. Asuinkerrostalojen ylimmät parvekkeet lasite-
taan, kirkkain pystypuitteettomin liukulasein.   
  
Kaikkien parvekkeiden kaiderakenteet puretaan ja uusitaan stip-
polyte-lasikaiteina.  
  
Toimenpide ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Lisäselvitys Alakerrosten parvekkeet on lasitettu aiemmin, toimenpideluvalla 
54-1205-99-C. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö 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 työn suorit-
tamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista 
poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomai-
selta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei rakennustyöstä aiheudu pö-
lyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi se-
kä huolehdittava rakennuspaikan siisteydestä. Työmaajärjestelyt 
tulee toteuttaa siten, että yleisen liikenteen, jalankulun ja pyöräi-
lyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 § ja 138 § 
 
 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.07.2018, 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 24.07.2018.  
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