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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 4.10.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 652-659 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  5-1676-18-D 
 
 LP-091-2017-08745 
 
Hakija KOY Helsingin Ratakatu 9  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0094-0008 
 Ratakatu 9 
Kaava 11555 
Lainvoimaisuus 2007 
Alueen käyttö Toimistorakennusten korttelialue (KT)  

  
Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvo-
kas rakennus, Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sel-
laisia muutos- tai korjaustöitä, jotka heikentävät rakennuksen his-
toriallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Kor-
jaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennuksen julkisivut, ikkunat, 
ovet, vesikatto ja rakenteet materiaaleineen, väreineen, yksityis-
kohtineen on korjattava alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Ra-
kennuksen arvokkaat sisätilat, sisäänkäyntiaula ja porrashuone 
lasiseinineen ja pintamateriaaleineen, tulee säilyttää. Muissa kor-
jaus- ja muutostöissä tulee pyrkiä säilyttämään alkuperäinen tila-
jako. Vesikaton yläpuolelle ei saa sijoittaa teknisiä laitteita eikä 
muitakaan rakennelmia. (sr-1) 

 
Pääsuunnittelija Erikkilä Vesa Pekka Toivo 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Erikkilä Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos toimistosta asunnoiksi 
 
 Kuusikerroksisen toimistorakennuksen, ns. Insinööritalon (arkki-

tehti Alvar Aalto 1952) 2.-6. kerrokset muutetaan asunnoiksi. En-
simmäisen kerroksen ja 1. kellarin tilat säilyvät liike- ja toimitiloina. 
2. kellariin sijoittuvat asuntojen irtaimistovarastot, sekä ulkoiluvä-
line- ja lastenvaunuvarastot.   
  
Hankkeelle on myönnetty määräaikainen poikkeaminen asema-
kaavassa osoitetusta tontin käyttötarkoituksesta asuinkäyttöön, 
sekä suojelumääräyksestä pihajulkisivun vähäisten muutosten 
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osalta 26.4.2022 asti. Poikkeamisen ehtoina päätöksessä olivat 
mm. 1. kerroksen säilyttäminen liike- tai toimitilana, kolme tai 
useampia asuinhuoneita sisältävien asuntojen riittävä (50%) 
osuus huoneistoalasta, sekä suunnitelmien kehittäminen kaupun-
ginmuseon lausunnossaan esittämillä tavoilla.   
  
Hanketta koskeva, asuntokäytön salliva asemakaavamuutos on 
vireillä.  
  
Uusia asuntoja on esitetty 18 kpl. Pienin asunnoista on 1H+KK 30 
h-m2, ja suurin 4H+KT 138 h-m2 6. kerroksessa. Puolet huoneis-
toalasta on poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti vähintään 
kolme asuinhuonetta käsittäviä asuntoja.   
  
Rakentamismääräyksiä noudatetaan sr-1 -suojellussa rakennuk-
sessa soveltuvin osin seuraavasti:   
  
- Asunnot ovat esteettömiä, mutta käynti kerrostasoille ei alkupe-
räisen henkilöhissin pienen koon vuoksi ole esteetön.   
  
- Julkisivun ääneneristävyys alkuperäisten ikkunoiden korjausten 
jälkeen tulee olemaan arviolta 1-3 dB alle uudisrakentamisen 
määräystason.    
  
- Asuntojen välisen määräysten mukaisen ilmaääneneristystason 
55 dB saavuttamiseksi asuinhuoneiden sisäkattoihin voidaan tar-
vita ääneneristyslisäverhousta, jolloin huonekorkeus jää vaaditun 
h=2500 mm alapuolelle, ollen h= 2400 - 2500 mm välillä. Tarve li-
säeristykseen tarkennetaan rakennusaikana ääneneristysmit-
tauksin.  
  
Pientä sisäpihaa parannetaan rakentamalla oleskelutila, istutuksia 
sekä osastoitu jätesäilö. Kiinteistölle on vuokrattu kaksi autopaik-
kaa osoitteessa Albertinkatu 27. Polkupyöräpaikkoja on osoitettu 
2.kellarin ulkoiluvälinevarastoon ja pihalle yhteensä 44 kpl.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta ja ympäristöä.   
  
Lausunnot  
  
Helsingin kaupunginmuseo edellyttää kannanotossaan 2.3.2018, 
että alkuperäisiä seiniä purettaessa tulee purkamistöiden yhtey-
dessä dokumentoida paljastuvat rakenteet. Hissiaulojen ja por-
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rashuoneen lattioiden ja porrassyöksyjen mosaiikkibetoni samoin 
kuin porraskaide tulee säilyttää ja suojata asianmukaisesti raken-
nustöiden aikana.   
  
Kaupunginmuseo pitää tärkeänä muutoksena aiemmin esillä ol-
leisiin suunnitelmiin verrattuna sitä, että julkisivuihin ei tehdä nä-
kyviä muutoksia. Säilyneet ikkunat katujulkisivussa ja kokonai-
suudessaan hyvin säilynyt pihajulkisivu alkuperäisine varapoistu-
mistieportaineen ovat keskeinen osa rakennuksen alkuperäisiä 
ominaispiirteitä. Edelleen kaupunginmuseo korostaa, että raken-
nuksen arvojen ja ominaispiirteiden tulee säilyä myös sisätiloissa, 
mikä tulee ottaa huomioon yksityiskohtien suunnittelussa ja mate-
riaalivalinnoissa.   
  
Selvitykset  
  
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarviot (3kpl) on tehty. Niiden 
mukaan hanke kuuluu sekä rakenteellisen turvallisuuden, raken-
nusfysikaalisen toimivuuden että paloturvallisuuden osalta riskita-
soluokkaan 1 (1-3).  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu hakemuksen yhteydessä selvitys 
rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta ar-
vosta, haitta-aineselvitys, korjaus- ja muutostyön energiaselvitys, 
pelastusviranomaisen leimaama paloturvallisuussuunnitelma, se-
kä äänitekninen selvitys.   
  
Kulttuurihistoriallisten arvojen perusteella hankkeessa edellyte-
tään maankäyttö- ja rakennuslain 150 d §:n määräämällä tavalla 
erityismenettelyä kattamaan suunnittelu osuuksilta, joilla on vaiku-
tusta asemakaavan rakennussuojelumääräysten toteutumiseen. 
Menettelyn kesto ulotetaan hankkeen lopulliseen loppukatsel-
mukseen saakka. Menettelyn toteutumisen yksityiskohtainen sel-
vitys on lupamääräyksenä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 

 
 
Autopaikat Rakennetut 2 
 Kiinteistön ulkopuoliset 2 
 Yhteensä 2 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 1415 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 09.02.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
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 Poikkeamispäätöksen ehtojen mukaisesti nyt myönnetyn raken-

nusluvan mukaiset toimenpiteet voivat olla toteutettuna kauintaan 
26.4.2022 saakka. Jollei ennen tätä määräaikaa ole joko uuden 
asemakaavan tai uuden poikkeamispäätöksen nojalla myönnetty 
uutta rakennuslupaa, on rakennus rakenteiltaan ja käytöltään pa-
lautettava entiselleen. 

 
 Erityismenettely kattaa kaikki suunnitelmat, joilla on vaikutusta 

rakennussuojeluun. Erityismenettely kestää hankkeen lopulliseen 
loppukatselmukseen saakka.   
  
Erityismenettelyssä rakennusvalvontaviranomaisen ennen raken-
nustyön aloittamista hyväksymän kolmannen osapuolen tulee 
suorittaa alkuperäisiä rakennusosia koskevat suunnitelmatarkas-
tukset sekä mallien hyväksynnät ennen ko. työvaiheiden aloitta-
mista miltään osin.    
  
Hankkeesta järjestetään MRL 121 § mukainen aloituskokous, jo-
hon tulee kutsua pääsuunnittelijan ja hankkeeseen ryhtyvän li-
säksi kaupunginmuseon, Alvar Aalto -säätiön rakennusvalvonnan 
kaupunkikuvayksikön edustajat.   
  
Aloituskokouksessa tulee esittää katselmussuunnitelma, joka si-
sältää myös luettelon tehtävistä malleista. Kaupunginmuseo tulee 
kutsua katselmussuunnitelmassa mainittujen mallien katselmoin-
tiin. Ennen kunkin rakennusvaiheen työhön ryhtymistä on tehtävä 
ja katselmuksissa hyväksyttävä mallit.  
  
Ennen aloituskokousta tulee rakennushankkeelle esittää kosteu-
denhallinnasta vastaava työnjohtaja. Tällöin on myös esitettävä 
työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan valvontasuunnitelma, jonka 
tulee sisältää tiedot mm. oman valvontahenkilöstönsä voimava-
roista sekä henkilöstön toteutettaviksi tulevista laadunvarmistus-
toimenpiteistä ja niiden dokumentoinneista.    
  
Rakennuksen sisätilojen muutostöissä alkuperäisiä ja niitä vas-
taavia materiaaleja tulee säilyttää ja palauttaa mahdollisimman 
laajalti. Purkutöiden yhteydessä tulee dokumentoida yksityiskoh-
dat kaupunginmuseon kanssa sovittavalla tavalla. Ennen kunkin 
rakennusvaiheen työhön ryhtymistä on tehtävä ja katselmuksissa 
hyväksyttävä mallit.   
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-

 
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    
 
 04.10.2018 § 652 7 
 

miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta. Valvon-
taa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan taloyhtiössä.   
  
Tarkennettu, poikkeusluvan ehtojen mukainen piha- ja istutus-
suunnitelma on toimitettava rakennusvalvontaviraston kaupunki-
kuvaosastolle ennen pihan rakentamista. Suunnitelmassa tulee 
esittää istutukset ja pihan päällysteet, pihan oleskelualueen kalus-
tus sekä jätesuoja.    
   
Rakentamisen aikana ennen uusien tilojen käyttöönottoa on var-
mistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien asuintilojen 
ilma- ja askelääneneristävyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja 
L'n,w < 53 dB). Ikkunoiden ääneneristävyyden taso suoriteltujen 
korjausten jälkeen on samoin mitattava sekä kirjattava.   
  
Uusille asunnoille on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

133§, 135§, 150c§ sekä 150d§ 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Poikkeamispäätös  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, 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 23.10.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.10.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.10.2023. 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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 MUUTOSLUPA  

 
Tunnus  5-2386-18-BM 
 
 LP-091-2018-06490 
 
Hakija Asunto-Osakeyhtiö Vihtilä  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0116-0023 
 Pursimiehenkatu 23 
Pinta-ala 1765 m² 
Kaava 7715 
Lainvoimaisuus 1977 
Sallittu kerrosala 4250 m² 
Rakennettu kerrosala 7184 m² 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue. (AK)  

Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen 
kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman 
pakottavaa syytä hävittää eikä sen kadunpuoleista julkisivua tai 
vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa. Mikäli rakennuksessa 
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus kor-
jaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen taikka 
muulla rakennukseen ja ympäristöön hyvin soveltuvalla tavalla. 
(So) 

 
Pääsuunnittelija Voutilainen Antti Juhani 
 rakennusarkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Hissien jatkaminen ullakolle ja maantasokerrokseen, kerrosala-

muutos, ja muita rakentamisen aikaisia muutoksia 
 
 Asuinkerrostalon (arkkitehti Aarre Ekomaa 1931) ullakko on muu-

tettu asuinkäyttöön alueellisen ullakkorakentamista koskevan 
poikkeamispäätöksen nojalla, rakennusluvalla 5-0613-14-B. Ulla-
kolle rakennetaan viisi asuntoa. Ullakon irtaimistovarastot siirre-
tään kellariin. Asumisviihtyvyyttä parantavat toimenpiteet luvassa 
olivat olemassa olevan ulkoiluväline- ja polkupyörävaraston kun-
nostus, pihatason varaston muuttaminen polkupyörävarastoksi 
sekä molempien pihojen kunnostus. Pihalle rakennetaan uusi vi-
heralue, jätekatokset ja polkupyöräkatos. Pienelle pihalle sijoite-
taan oleskelupaikka ja istutetaan puita.    
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Haetaan muutoksia rakennuslupaan 5-0613-14-B seuraavasti:  
- Ullakon kerrosala kasvaa 10 kem2, kun sisäänkäyntejä ullakko-
asuntoihin porrashuoneesta C korotetaan muun vesikaton noston 
korkoon.  
- Ullakkoasuntojen huoneistoalat tarkentuvat vähäisesti.  
- Porrashuoneiden A-D hissejä jatketaan ullakolle.   
- Pihan puolella sijaitsevat kattoterassit katetaan lasikattein ja 
avattavin etulasein.  
- Asuntojen irtaimistovarastot on siirretty entiseen autohalliin, sa-
moin varasto. Lastenvaunuvarasto sijaitsee B-porrashuoneen 
hissin vieressä.  
- Hormien vaakasiirtoja ullakon lattiasta poistettu, ja hormeja jat-
kettu suoraan vesikatolle.  
- Vesikaton turvavarusteet ja iv-piiput, lumiesteet ym. lisätty vesi-
katto- ja julkisivupiirustuksiin.  
- Ravintolatilan iv-kanava pihajulkisivussa puretaan ja siirretään 
rungon sisälle.  
- Porrashuoneisiin asennetaan savunpoistoikkunat.  
- Kadun puoleisen vesikaton ikkunakomeroiden muutokset tar-
kennettu julkisivupiirustuksiin.  
  
Kattoikkunoiden detaljit sekä pätevän suunnittelijan laatima piha- 
ja istutussuunnitelma hyväksytään erikseen rakennusluvan  5-
0613-14-B yhteydessä kantaluvan lupamääräysten mukaisesti.  
  
Muutosala yhteensä 495 m2. 
 

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

 
Rakennusoikeus 3050 m2 + 1200 m2  

Sallitun kerrosalan lisäksi ullakolle saa rakentaa 100 m2:n suurui-
sen saunatilan rakennuksen asukkaita varten. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 7184 10  7194 
      

________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Noudatetaan alkuperäisen päätöksen 5-0613-14-B lupamääräyk-

siä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 125 §, 135 § 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, 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 23.10.2018.  
  
 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.10.2018 § 654 16 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  25-2359-18-D 
 
 LP-091-2018-06388 
 
Hakija Helsingin Osuuskauppa Elanto  
 
Rakennuspaikka Kumpula, 091-410-0002-0013 
 Vähänkyröntie 2 
Alueen käyttö Ei asemakaavaa 
 
Pääsuunnittelija Sivonen Kari Tapani 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Liikennemyymälän asiakaspaikkojen lisääminen, julkisivumuutos 

sekä mainosten yleissuunnitelma 
 
 Liikennemyymälän sisätiloissa myymälätilaa muutetaan asiakas-

paikoille, kun asiakaspaikkojen määrää lisätään entisestä 40 
asiakaspaikasta 50 asiakaspaikkaan. Olemassa oleva valmistus-
keittiö uusitaan laajennettuna.  
Autopesuhalli erotetaan omaksi EI30 palo-osastoksi.  
  
Pihan puoleiseen julkisivuun tehdään uusi ikkuna.  
  
Muutoksen yhteydessä tehdään uuden tilajaon edellyttämät iv- ja 
kvv-muutokset.  
  
Samalla haetaan lupaa piha-alueelle sekä rakennuksen julkisivui-
hin asennettaville uusille mainoslaitteille. Mainosten yleissuunni-
telma käsittää irtokirjaimisille mainoslaitteille ja logoille sekä mai-
nostauluille varatut mainosalueet. Sen lisäksi vuokra-alueen lou-
naisnurkalle sijoitetaan 1830 mm korkea valomainos.  
Irtokirjaimisten mainoslaitteiden tarkempi sijoittelu ja mitoitus il-
menevät pääpiirustuksista.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 350 m² 
Paloluokka P3 
 
________________________________________________________________________________ 
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 
 - palokatkosuunnitelma 
 - 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.  
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja varmistavat mainos-
laitteiden luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön 
edustajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamis-
ta mainosten vaihtuessa.  
Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tässä luvassa 
esiintymättömät mainoslaitteet tulee poistaa.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä. 
Mikäli niistä aiheutuu häiriötä tai häikäisyä, ne tulee poistaa. 
 

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

lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, 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 23.10.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.10.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.10.2023. 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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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.10.2018 § 655 22 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  29-2388-18-D 
 
 LP-091-2018-07128 
 
Hakija Asunto Oy Adolf Lindforsintie 3 c/o Walttari Oy  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0137-0006 
 Adolf Lindforsin tie 3 
Kaava 3796 
Lainvoimaisuus 1955 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Schnitzler Rosemarie 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto R Schnitzler 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos väestönsuoja muutetaan varastoksi 
 
 Muutetaan 50-luvulla rakennetun asuinkerrostalon väestönsuoja 

varastoksi. Väestönsuojaa ei voi kohtuulisin kustannuksin muut-
taa nykypäivän vaatimukset täyttäväksi. Käyttötarkoituksen muu-
tos perustuu Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen 26.05.2017 
päivättyyn väestönsuojaohjeeseen, jossa todetaan että vuoden 
1954 määräysten mukaiseen väestönsuojaan rakennusvalvonta-
viranomainen voi antaa käyttötavanmuutoksen. Käyttötavanmuu-
toksesta päättää rakennusvalvontaviranomainen.  
  
Tilassa on koneellinen ilmanvaihto. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 04.10.2018 § 655 23 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitel-
mista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontavi-
rastosta. 

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

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
 Väestönsuojaohje  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.10.2018 § 655 24 
 
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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 04.10.2018 § 655 25 
 

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 23.10.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.10.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.10.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.10.2018 § 655 26 
 
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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 04.10.2018 § 656 27 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  30-2375-18-D 
 
 LP-091-2018-04524 
 
Hakija As Oy Hakantalot  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0050-0014 
 Perustie 14 
Kaava 4035 
Lainvoimaisuus 1956 
Alueen käyttö Asuntotontti 
 
Pääsuunnittelija Klockars Mats Ola 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Laatio Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon parvekkeiden uusiminen 
 
 Rakennuksen asuntoparveikkeet puretaann ja rakennetaan uu-

delleen 400 mm syvennettyinä. Rakennuksen tuuletusparvekkeet 
puretaan ja rakennetaan uudelleen samanlaisina. Asuntoparvek-
keiden taustaseinät ovineen ja ikkunoineen kunnostetaan tai tar-
vittaessa uusitaan; materiaalit, värit ja aukotus vanhan mallin mu-
kaan.  
  
Julkisivumuutos: asuntoparvekkeen nykyisen laatan ulkoseinälin-
jassa oleva kantava palkki puretaan.  
  
Parvekkeet lasitetaan ja ylimpien parvekkeiden kohdalle tehdään 
pieni lippa/katos.  
  
Rakennus on kaupunginmuseon vuosina 2003-2005 tekemässä 
inventoinnissa luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi raken-
nukseksi. Hakemuksen liitteeksi toimitetun hankeselvityksen pe-
rusteella muutokset on sopeutettu rakennuksen arkkitehtuuriin. 
 

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    
 
 04.10.2018 § 656 28 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.   
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 118 §, 119 §, 121 §, 

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

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
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 04.10.2018 § 656 29 
 
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.10.2018 § 656 30 
 
Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 04.10.2018 § 656 31 
 

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 23.10.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.10.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.10.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 04.10.2018 § 656 32 
 
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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 04.10.2018 § 657 33 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  30-2376-18-D 
 
 LP-091-2018-04522 
 
Hakija As Oy Hakantalot  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0050-0002 
 Huopalahdentie 4 
Kaava 4035 
Lainvoimaisuus 1956 
Alueen käyttö Asuntotontti 
 
Pääsuunnittelija Klockars Mats Ola 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Laatio Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon parvekkeiden uusiminen 
 
 Rakennuksen asuntoparveikkeet puretaann ja rakennetaan uu-

delleen 400 mm syvennettyinä. Rakennuksen tuuletusparvekkeet 
puretaan ja rakennetaan uudelleen samanlaisina. Asuntoparvek-
keiden taustaseinät ovineen ja ikkunoineen kunnostetaan tai tar-
vittaessa uusitaan; materiaalit, värit ja aukotus vanhan mallin mu-
kaan.  
  
Julkisivumuutos: asuntoparvekkeen nykyisen laatan ulkoseinälin-
jassa oleva kantava palkki puretaan.  
  
Parvekkeet lasitetaan ja ylimpien parvekkeiden kohdalle tehdään 
pieni lippa/katos.  
  
Rakennus on kaupunginmuseon vuosina 2003-2005 tekemässä 
inventoinnissa luokiteltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi raken-
nukseksi. Hakemuksen liitteeksi toimitetun hankeselvityksen pe-
rusteella muutokset on sopeutettu rakennuksen arkkitehtuuriin. 
 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.   
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 118 §, 119 §, 121 §, 

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

arkkitehti 
 

 
____________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Muu selventävä aineisto  
 Selventävät piirustukset  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, 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 23.10.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.10.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.10.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

Käyttöönottaminen Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä 
edellytetty loppukatselmus on pidetty.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  37-2366-18-C 
 
 LP-091-2018-07193 
 
Hakija Varte Oy  
 
Rakennuspaikka Pukinmäki, 091-424-0001-0004 
 Isonpellontie 1 
Kaava 12353 
Lainvoimaisuus 2016 
Alueen käyttö KTY;Toimitilarakennusten korttelialue. 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Työmaatukikohdan perustaminen määräajaksi 
 
 Parakit siirretään määräajaksi uudelle vuokra-alueelle, osoitteesta 

Isonpellontie 4-6, 00720 Helsinki. Lupaa haetaan 28.6.2019 asti.  
  
Luvan hakeminen koskee vuokrasopimuksen mukaisesti kiinteis-
töjä 91-424-1-4 / 91-424-1-4-Y, sekä kiinteistöllä 91-37-9901-0 si-
jaitsevaa määräalaa 91-037-9901-0-E-M0604  
  
Tällä luvalla rakennettava työmaatukikohta koostuu kahdesta 
työmaakonttilohkosta, jotka sijoitetaan enintään kahteen kerrok-
seen.  
  
Energiaselvityksen toimittaminen on hankkeen määräaikaisuu-
desta johtuen katsottu tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti tai ase-
makaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Työmaatukikohta sijoitetaan toimitilarakennusten korttelialueelle.  

  
Ratkaisu on määräaikainen ja palvelee Isonpellontie 4-6 raken-
tamista.   
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä esitetyn määräajan kesto 
huomioon ottaen. 
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________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Toimenpide saa olla toteutettuna kauintaan 28.6.2019 saakka 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 §, 138 §, 175 §. 
 
 
Päättäjä Jesse Piirainen 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, 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    
 
 04.10.2018 § 658 41 
 
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 23.10.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  45-2327-18-C 
 
 LP-091-2018-02388 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Merikivalo 3  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0005-0029 
 Kivalontie 3b 
Pinta-ala 600 m² 
Kaava 10835 
Lainvoimaisuus 2001 
Sallittu kerrosala 150 m² 
Rakennettu kerrosala 150 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Nieminen Jouko Kalervo 
 arkkitehti 
 Arkkitehtisuunnittelu Nieminen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Tasakaton muutos pulpettikatoksi 
 
 Asuinpientalon kattomuoto muutetaan tasakatosta pulpettikatoksi. 

Sadevedet johdetaan rännikaivojen kautta nykyisin käytössä ole-
vaan imeytyskaivoon. Samalla lasikuistin katon materiaali muute-
taan muovisesta valokatteesta lasiseksi. Lasikuistin pohjoispuolel-
le rakennetaan uusi ovi. 

 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut yhdelle ja hakija kolmelle 

naapurille lupahakemuksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esit-
täneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan työn suorit-
tamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten toteutta-
mista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden 
vuoksi. 
 

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

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.10.2018, 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 23.10.2018.  
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