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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  2-1826-18-CMY 
 
 LP-091-2018-03213 
 
Hakija Helsingin yliopiston rahastot  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0036-0005 
 Yliopistonkatu 4 
Kaava 11300 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö YH Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Jaaksi Asmo Samuel 
 arkkitehti 
 JKMM Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma 
 
 Kiinteistöön asennetaan kaksi mainoslaitetta. Yrityslogo teipataan 

1. kerroksen sisäänkäyntisyvennyksen seinäpintaan sekä valo-
mainos asennetaan 6. kerroksen kattoterassin lasikaiteen taakse. 

 
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 sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-

den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
nosten vaihtuessa.  
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Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-1822-18-C 
 
 LP-091-2018-04676 
 
Hakija Asunto Oy Jussila c/o Isännöintiverkko Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0079-0002 
 Eerikinkatu 42 
Kaava 8501 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AK; Asuntokerrostalojen korttelialue  

  
So; Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tällä osalla tonttia olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa 
ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai 
kadunpuoleisen vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on 
aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisära-
kentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan ra-
kennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Lukkala Saku Ilari 
 LVI-insinööri, rakennusinsinööri 
 Copla Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinhuoneistojen jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 4. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto D40 

palautetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi D40 ja C26. Huoneistot 
erotetaan toisistaan hankeselvityksessä esitetyllä palo-
osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella. Muita toimenpiteitä ei 
tehdä.  
  
Uusille asunnoille on osoitettu irtaimistovarastot.   
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Rakennuspaikkaa koskee rakennuskielto, jolla ei ole vaikutusta 
hankkeeseen.  
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Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
_______________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryh-

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 § 
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Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-1834-18-C 
 
 LP-091-2018-03630 
 
Hakija Pro2-Immo Helsinki R23 Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0172-0023 
 Ruoholahdenkatu 23 
Kaava 9207 
Lainvoimaisuus 1986 
Alueen käyttö KT: Toimistorakennusten korttelialue  

  
sr-2 Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman ra-
kennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää lu-
van purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Ra-
kennuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutos-
töitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perus-
muotoa. 

 
Pääsuunnittelija Koskinen Timo 
 arkkitehti 
 Jones Lang LaSalle Finland Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ulko-oven muutos 
 
 Osoitteessa Ruoholahdenkatu 23 sijaitsevan toimistorakennuksen 

pääaulan sivu- ja yläikkunallinen ulkopariovi palautetaan mukai-
lemaan enemmän alkuperäistä arkkitehtuuria.   
  
Alkuperäisten piirustusten mukaan oven paikalla  on ollut suuri, 
moniruutuinen ikkuna, kunnes vuoden 1984 aikoihin ikkunan tilal-
le on rakennettu ovi. Tällöin rakennettu ovi on ollut julkisivusta ul-
koneva metallikarminen lasiovi. 2012 on suoritettu ovimuutos, jol-
loin tilalle on asennettu osittain puuviilulevytetty metallikarminen 
lasiovi ja ovi on palautettu julkisivulinjaan.  
  
Nyt tehtävällä muutoksella halutaan avartaa sisääntuloa muutta-
malla ovi jälleen kokonaan lasiseksi oveksi.  
  
Toimenpide ei muuta tai heikennä merkittävällä tavalla historialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta tai ympäris-
töä.  
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Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
_______________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Uusittavan oven tek-
niset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastat-
taviksi.  
  
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-
taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Uuteen oveen on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 126 §, 126 a §, 133 §, 

138 § 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

_______________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvia  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  16-1835-18-C 
 
 LP-091-2018-05714 
 
Hakija As Oy Kolmas Kerta c/o Helsingin Seudun Isännöitsijät  
 
Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0717-0006 
 Maskuntie 6 
Kaava 2425 
Lainvoimaisuus 1945 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija van Tulder Andre Carl Franciscus 
 arkkitehti 
 André van Tulder Arkkitehdit 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto A1 pa-

lautetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi A1 ja A2. Huoneistot erote-
taan toisistaan rakennepiirustuksessa esitetyllä palo-osastoivalla 
ja ääntä eristävällä rakenteella. Lisäksi rakennetaan pienempään 
asuntoon keittokomero.  
  
Uusille asunnoille on osoitettu irtaimistovarastot.    
   
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P2 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryh-

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  31-1830-18-C 
 
 LP-091-2018-03865 
 
Hakija Oy Hedengren Ab  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0074-0001 
 Lauttasaarentie 50 
Kaava 11931 
Lainvoimaisuus 2011 
Alueen käyttö KTY: Toimitilarakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Lahtinen Onni Valentin 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Design Team Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosbanderollin sijoittaminen määräajaksi 
 
 Rakennuksen pohjoisjulkisivulle asennetaan määräajaksi Heden-

gren 100 vuotta -mainoslaitebanderolli. Banderolli poistetaan 
2019. 

 
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: 

 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Mainosbanderollin ja 
kiinnikkeiden tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen 
ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Toimenpide saa olla toteutettuna enintään 1.6.2019 saakka. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 §, 126 a §, 133 § 
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Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvia  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  38-1840-18-C 
 
 LP-091-2018-03652 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy   c/o Heka Koillinen Oy  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0212-0001 
 Traktoritie 2 
Kaava 9742 
Lainvoimaisuus 1991 
Alueen käyttö AK: Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Tynkkynen Kaisa Irmeli 
 arkkitehti 
 Raksystems Insinööritoimsito Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Parvekekaiteiden muutos 
 
 Tontilla on yksi kolmi-viisikerroksinen kerrostalo. Rakennuksen 

parvekkeiden kaiteiden pinnakaideosuuden päälle rakennetaan 
uusi umpiosa harmaasta teräspellistä ja uusi käsijohde suojaa-
maan pellitystä maalatusta ja sinkitystä teräsputkesta. Nykyisin 
pinnakaiteisiin on asennettu valkoiset pressut näkösuojaksi.  
  
Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija arkkitehti Kaisa Vepsä-
läinen on antanut hyväksyntänsä kaidemuutoksille. 
 

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: 

 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kaiteiden tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.  
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Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-
taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 126 §, 126 a §, 133 

§, 138 § 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Selventävät piirustukset  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  45-1817-18-P 
 
 LP-091-2018-05403 
 
Hakija A-Homes Oy  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0033-0011 
 Vanha Koivuniementie 11 
Pinta-ala 1079 m² 
Kaava 10835 
Lainvoimaisuus 2001 
Sallittu kerrosala 270 m² 
Rakennettu kerrosala 140 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Michael Pet Kim 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1960-luvulla rakennetun asuinpientalon purkami-

selle (Ratu 27298).  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (10835 / 2001).   
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla 15.7.2018. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 11.07.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 02.07.2018 
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.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).  
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
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Mikäli uudisrakentamiseen ei ryhdytä heti purkamisen jälkeen, 
alue on maisemoitava välittömästi purkamistyön päätyttyä raken-
nusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.08.2018, 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 21.08.2018.  
  
 

 

   

 


