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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 30.8.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 567-573 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 4.9.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 567 2 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  10-2081-18-C 
 
 LP-091-2018-04680 
 
Hakija Sörkan Riviera Oy  
 
Rakennuspaikka Töölö, 091-432-0005-0002 
 Sörnäisten rantapromenadi 
Kaava 12447 
Lainvoimaisuus 2018 
Alueen käyttö Alueella osittain on voimassa asemakaava 10960 vuodelta 2007, 

jossa alue on merkitty vesialueeksi W osittain venesatama-
alueeksi LV. Suurimmaksi osaksi hanke sijoittuu asemakaavoit-
tamattomalle alueelle. 

 
Pääsuunnittelija Pulkkinen Juha Matti 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Studio Grania 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Kahden laiturin ja niiden välisen esiintymislavan rakentaminen 

tilapäisesti 
 
 Miina Sillanpää aukion edustalle rakennetaan kaksi laituria ja 

esiintymislava. Laiturit palvelevat alueelle tulevia veneileviä vierai-
ta ja mahdollistavat ravintola-baariveneen sijoittumisen (raken-
nuslupa 10-1938-18-A) ja laituripaikan meriristeilyalukselle.   
  
Alueella ei ole toiminnan mahdollistamaa asemakaavaa, sijainti 
on tilapäinen. Asemakaavoittaja on kannanotossaan puolatanut 
hanketta tilapäisenä.  
   
Laiturit ovat L-kirjaimen muotoisia. Laituri A on 25 m pitkä ja 2,3 
m leveä. Laituri B on 20 m pitkä ja 2,3 m leveä. Laitureiden ulko-
reunalla on paikat vieraileville veneille. A-laiturin sisäpuolella on 
paikka ravintola-baariveneelle ja B-laiturin sisäpuolella paikka me-
riristeilyalukselle. Laitureiden väliin rakennetaan esiintymislava, 
10 x 15 m, joka on siirrettävissä.   
   
Laiturit kytketään maa-alueeseen saranoiduilla käyntisilloilla.   
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Laiturit ovat kelluvia ja valmistettu polyeteenielementeistä pinta 
on puuverhoiltu. Laiturit ankkuroidaan ketjuilla pohjaan laskettui-
hin betonipainoihin. Laiturit varustetaan sähkö- ja vesipisteillä se-
kä liitetään myöhemmin rakennettavaan HSY:n jätevesijärjestel-
mään. Laiturit varustetaan turvavarusteilla; pelastusrenkailla, 
sammuttimilla ja tikkailla. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
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:  
 

 - rakenneselvitys 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Laiturit ja esiintymislava saavat olla paikoillaan enintään 

20.9.2023 saakka. 
 
 Ennen rakentamista hakijan on toimitettava asiantuntijan selvitys 

laivan rakenteellisesta turvallisuudesta rakennusvalvonnan ra-
kenneyksikköön.   
   
Suunnitelmassa tulee noudattaa vuokrasopimuksen ehtoja.   
   
 

 
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    
 
 30.08.2018 § 567 4 
 

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
   
Laiturit rantaan kytkevien käyntisiltojen tulee täyttää asetuksen 
vaatimukset esteettömyyden ja poistumisteiden osalta. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki  126 § 126 a §, 133 § 135 §, 138 § 

176 § 
 
 
Päättäjä Sari Viertiö 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Vuokrasopimus  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankesuunnitelma  
 Asemakaavoittajan kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, 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 18.09.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  28-1079-18-D 
 
 LP-091-2017-08902 
 
Hakija Helsingin rauhanyhdistys  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0034-0004 
 Myrskyläntie 22 
Kaava 3313 
Lainvoimaisuus 1953 
Sallittu kerrosala 1832 m² 
Rakennettu kerrosala 1904 m² 
Alueen käyttö Y; Yleisten rakennusten tontti 
 
Pääsuunnittelija RÄTY JUSSI MIKA PAAVALI 
 arkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Räty Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Leivinhuoneen muutos keittiöksi 
 
 Rakennuksen pohjakerroksessa sijaitseva, kalustovaraston nimel-

lä kulkeva leivinhuone muutetaan keittiöksi. 
 
Lisäselvitys Tila on vuonna 1985 muutettu leivinhuoneeksi muutospiirustuk-

sella (28-2809-84-C), jonka jälkeen on haettu useampia raken-
nuslupia, joissa tila on jäänyt kulkemaan kalustovaraston nimellä. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § 133 § 135 § 
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Päättäjä Jesse Piirainen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 568 10 
 
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 18.09.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 19.09.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 19.09.2023. 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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RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 569 13 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  28-2063-18-C 
 
 LP-091-2018-00162 
 
Hakija Asunto Oy Vaahteraveräjä  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0027-0003 
 Pikkukoskentie 1 
Kaava 9073 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Maununaho Katja Maria 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Julkisivumuutos 
 
 Yhdenperheentalon (arkkitehti S. Hytönen 1946, laajennus P. G. 

Gyldén 1951) länsijulkisivulle avataan uusi lasiliukuovi. Sen eteen 
sijoitetaan huonetilojen tasoon 22 m2 terassi. Sisäänkäynnin luis-
kan päälle rakennetaan valokate. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 569 14 
 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 126§, 133§ ja 

138§ 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 569 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    
 
 30.08.2018 § 569 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 18.09.2018.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 570 17 
 
 MUUTOSLUPA  

 
Tunnus  29-2053-18-DM 
 
 LP-091-2018-06446 
 
Hakija As. Oy Paatsamatie 1 c/o Talohallinta Oy  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0059-0006 
 Paatsamatie 1 
Kaava 4731 
Lainvoimaisuus 1960 
Alueen käyttö ALK; Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Näsälä Niina Maria 
 rakennusarkkitehti 
 J-Kos Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Muutoksia lupaan 29-0219-18-D, muutetaan ikkunoiden kokoa. 
 
 Hankkeeseen on myönnetty rakennuslupa 29-0219-18-D, käyttö-

tarkoituksen muutos liiketilan muuttaminen asunnoiksi.  
  
Tällä muutosluvalla 29-2053-18-DM muutetaan rakennuslupaa 
29-0219-18-D. Julkisivumuutos, yläpohjan lisäeristyksen takia 
madalletaan huoneistojen ikkunoita.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu rakennusval-
vontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Muutoksen suunnittelu- ja toteutusorganisaatio ovat samat kuin 
luvassa 29-0219-18-D. 
 

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    
 
 30.08.2018 § 570 18 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Rakentamisessa tulee noudattaa myönnetyn rakennusluvan 29-

0219-18-D lupamääräyksiä.     
   
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.     
    
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvontapalvelusta. 
 

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

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 570 19 
 
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    
 
 30.08.2018 § 570 20 
 

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 18.09.2018.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 571 21 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  31-2038-18-C 
 
 LP-091-2018-05503 
 
Hakija Koneen Säätiö  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0033-0007 
 Otavantie 10 
Kaava 11800 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö Y: Yleisten rakennusten korttelialue  

  
ark: Rakennusala, jolla olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa 
purkaa eikä siinä tai sen ympäristössä saa suorittaa sellaisia 
muutos- tai lisärakennustöitä, jotka turmelevat pihan, julkisivujen 
tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai 
tyyliä. 

 
Pääsuunnittelija Lukander Minna Maria Vilhelmiina 
 arkkitehti 
 Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Rakennelman sijoittaminen omalle kiinteistölle 
 
 Taideteoksen (pienikokoisen veistoksen) ja penkin sijoittaminen 

Lauttasaaren kartanon tontille Kauppaneuvoksentien ja Otavan-
tien risteykseen.  
  
Tarkempi sijainti ja malli on esitetty pääpiirustuksissa.  
  
Toimenpide ei heikennä historiallisesti ja rakennustaiteellisesti ar-
vokasta ympäristöä tai kaupunkikuvaa tai niiden suojeltuja omi-
naispiirteitä. 
 

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

 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 571 22 
 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-

taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.    
    
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 119 §, 126 §, 126 a §, 

133 §, 138 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 30.08.2018 § 571 23 
 
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 18.09.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  31-2079-18-C 
 
 LP-091-2017-00532 
 
Hakija Asunto Oy Luoteisväylä 31, c/o Helsingin Seudun Isännöitsijät  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0056-0003 
 Luoteisväylä 31 
Pinta-ala 1958 m² 
Kaava 7115 
Lainvoimaisuus 1974 
Sallittu kerrosala 783 m² 
Rakennettu kerrosala 791 m² 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen talojen kortte-

lialue (AKR) 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Laiturin ja rantamuuriin liittyvän terassin rakentaminen 
 
 Taloyhtiön rannassa osittain tontin rajan ulkopuolisella vesialueel-

la sijaitseva vanha betonitukimuuri katetaan puuterassilla ja ra-
kenteeseen liitetään noin 39 m2 kokoinen kelluva laituri.   
  
Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-
yksikkö on vuokrannut hakijalle vesialueen, jolle rantaterassi si-
joittuu.  
  
Helsingin kaupungin liikuntaviraston merelliset palvelut -yksikkö 
on myöntänyt hakijalle vesialuetta koskevan laiturinpito-oikeuden. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapuritontin 31056/4 haltija on huomauttanut että osa viran-
omaislupaa vaativista töistä on tehty ennen luvan myöntämistä 
huomattavasti laajempina, kuin mitä naapureille aiemmin esitetyt 
suunnitelmat ovat osoittaneet. Naapuri ei vaadi tehdyn rantate-
rassin purkamista mutta huomauttaa että sen tulee sopia maise-
maan. Lisäksi naapuri esittää että rakennettava laituri ei saa es-
tää veden virtausta tonttien edustalla.   
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Suunnitelmassa esitetty laituri on kelluva, eikä estä veden virtaus-
ta tonttien edustalla. Rantaterassin avulla on pyritty siistimään ja 
vahvistamaan vuosien 1965-1970 välissä rakennettua merelle 
päin kallistunutta betonimuuria, jota ei ole pystytty oikaisemaan. 
Rantaterassi katsotaan perustelluksi ja kaupunkikuvallisesti hy-
väksyttäväksi ratkaisuksi. 
 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina) 
Lausunto pvm 30.10.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §. 
 
 
Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 

maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 
 

________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Pääpiirustukset  
 Päätös laiturinpito-oikeudesta  
 Vesialuetta koskeva vuokrasopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, 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 18.09.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  46-1934-18-B 
 
 LP-091-2018-03050 
 
Hakija Kalevala Kartano Oy  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0019-0002 
 Strömbergintie 4 
Pinta-ala 7035 m² 
Kaava 12455 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 11500 m² 
Rakennettu kerrosala 8539 m² 
Alueen käyttö AK: Asuinkerrostalojen korttelialue. Sr-2-merkittyyn rakennukseen 

tulee sijoittaa työ-, toimisto- tai liiketiloja  
  
sr-2: Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoni-
sesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa 
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamis-
töitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historial-
lisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin omi-
naispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen al-
kuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien ja 
niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Ra-
kennuksen sisätiloissa korjaamisen lähtökohtana tulee olla alku-
peräisten yksityiskohtien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä raken-
nusosia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä 
alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 

 
Pääsuunnittelija Päivärinne Timo Kai Mika 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Teollisuusrakennuksen osittainen purkaminen (laajennus) sekä 

käyttötarkoituksen muutos ja asuinrakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan osittain oleva teollisuusrakennus (VTJ-PRT 

101633053K) ja kokonaan pieni puurakenteinen asuinrakennus 
(VTJ-PRT 101633052J). Teollisuusrakennuksen jäljelle jäävän 
suojellun osan käyttötarkoitus muutetaan toimistorakennukseksi. 
Suojeltavan osan kerrosala on 218 m2.  
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Purkamiseen liittyvät laajuustiedot on esitetty tarkemmin hake-
muksessa ja pääpiirustuksissa.  
  
Suojeltavan rakennuksen ulkoseinärakenne on massiivista tiilira-
kennetta; 1,5 kivi, paksuus n. 47 cm. Rakennuksen eteläsivulla, 
johon nyt purettava osa liittyy, vanhat ikkuna- ja oviaukot muura-
taan umpeen vastaamaan vanhaa ulkoseinärakennetta. Aukkojen 
julkisivumuuraus tehdään purkutyöstä saatavalla saman tyyppi-
sellä punatiilellä. Muuraus tehdään vanhan muurauksen sau-
mausta vastaavalla laastilla. Vanhat ulkoseinät ovat sisäpinnoil-
taan rapattuja, tasoitettuja ja maalattuja seiniä, mitä vastaavaksi 
rakenne tehdään kyseisten aukkojen kohdalla.  
  
Purkutyö sisältää vesikaton toisen lappeen ja mahdollisesti ulla-
kolla olevien vesikattorakenteiden uusintaa. Tämä ajatellaan to-
teutettavaksi samalla rakenteella kuin on rakennuksen pohjois-
puolen kattolape rakenteineen. Vesikatteena on konesaumattu 
pelti, pintakäsittelynä maalaus.   
Suunnitelmia ja kuntotutkimuksia tarkennetaan purkutyön edetes-
sä kun päästään näkemään rakenteiden tila ja säilyneisyys.  
  
Rakennuksen kunto arvioidaan tällä hetkellä olevan hyvä. Raken-
nuksen ulkoseinät ovat täystiilirunkoisiä (1,5 kivi), jotka on perus-
tettu graniittisen sokkelimuurin varaan. Ala- väli- ja yläpohjien ar-
vioidaan olevan betonirakenteiden ja betonilaattaholvistojen va-
raan paikalla rakennettuja rakenteita. Alkuperäiset väliseinät ovat 
muurattuja tiiliseiniä. Rakennukseen on tehty kevyitä rankakrun-
koisia levyverhottuja väliseiniä tilamuutosten yhteydessä, kun on 
toteutettu wc- ja suihkutiloja. Rakennuksen vesikatteena on kone-
saumattu peltikatto. Rakennuksen yläpohjarakenteet ja eteläinen 
julkisivu ovat osittain viereisen purettavan teollisuushalliraken-
nuksen rakenteiden peittämiä. Ullakkotilassa on toteutettu yläpoh-
jan lisäeristystä puuhallusvillalla. Rakennuksen sisäilmassa ei ole 
havaittu ongelmia.  
  
Kosteudenhallinnassa noudatetaan kuivaketju 10 -menetelmää. 
Hakemukseen on liitetty kosteudenhallintaselvitys. Kosteudenhal-
lintakoordinaattori nimetään ja hyväksytetään rakennusvalvon-
nassa ennen rakennus- ja purkutöiden aloittamista.  
  
Pihajärjestelyt toteutetaan tontin uudisrakentamisen yhteydessä, 
eikä niihin ole otettu kantaa tämän luvan yhteydessä.  
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Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha. Purkamisesta on kuitenkin pyydetty kaavoittajan ja kau-
pungin museon kannanotto.  
  
Kaavoittajalla ei ole huomautettavaa rakennusten purkamisesta.  
  
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 28.5.2018 pitänyt rakennus-
ten purkamista valitettavana, mutta kaavan mukaisena.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu. 
 

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

 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 110  110 0 
 teollisuusrak. krs. alaa 8429  8211 218 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 8211 m² 
Tilavuus 325241 m³ 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 28.05.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 14.05.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 30.05.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
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________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - 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.  
  
Säilyvät rakenteet ja ympäristö mm. puut on suojattava purkutöi-
den aikana ja varmistettava että suojeltavaa rakennuksen osaa ei 
vahingoiteta.  
    
 
 
 

 
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    
 
 30.08.2018 § 573 33 
 

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.    
    
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

125 §, 127 §, 133 §, 135 §, 139 §, 141 §. 
 
 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvia  
 Haitta-aineselvitys  
 Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuu-

rihistoriallisesta arvosta 
 

 Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys  
 Ulkovärityssuunnitelma  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
 Kosteudenhallintaselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.09.2018, 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 18.09.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 19.09.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 19.09.2023. 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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