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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 18.10.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 682 – 687 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 18.10.2018 § 682 2 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  14-2470-18-CMY 
 
 LP-091-2018-06408 
 
Hakija Helsingin yliopiston rahastot  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0512-0007 
 Mannerheimintie 96 
Kaava 7995 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö Ak: Asuntokerrostalojen korttelialue   

   
RKY 2009: Taka-Töölön kerrostaloalue kuuluu Museoviraston val-
takunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön lis-
taukseen. 

 
Pääsuunnittelija Korolainen Marjo Anneli 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Kiinteistön mainosten yleissuunnitelma, jossa pääosin noudate-

taan Helsingin kaupungin ohjetta rakennuksiin asennettaville 
mainoslaitteille.  
  
Mannerheimintien ja Nordenskiöldinkadun kulmaan osoitetaan 
pystysuuntainen kiinnitysalue valomainoksille. Liikehuoneistojen 
yläpuolella olevaan vyönauhaan kiinnitettävien mainoslaitteiden ti-
lavaraus on vyönauhan korkuinen ja koko liiketilan näyteikkuna-
ovikokonaisuuden levyinen. Markiisit sijoitetaan ikkunasyvennyk-
seen, vapaan kulkukorkeuden on oltava avatun markiisin alla min. 
2500 mm.  
  
Mainoslaitteiden mitat ja sijainnit on tarkemmin määritetty pääpii-
rustuksissa. 
 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja varmistavat ja valvovat mai-

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

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

138 §, 141 §, 166 §.    
  
Järjestyslaki 6 §        
  
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010: 9 § 
 

 
Päättäjä Valtteri Suontausta 

arkkitehti 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Mainoslaitteiden yleissuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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 18.10.2018 § 682 5 
 
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 06.11.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  24-2456-18-C 
 
 LP-091-2018-07065 
 
Hakija xxxx 
 xxxx 
 
Rakennuspaikka Kumpula, 091-024-0940-0009 
 Kymintie 17 
Kaava 10276 
Lainvoimaisuus 1996 
Sallittu kerrosala 165 m² 
Rakennettu kerrosala 165 m² 
Alueen käyttö A/s; Asuinrakennusten korttelialue jolla ympäristö säilytetään. 
 
Pääsuunnittelija Putkonen Vesa 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Asuntojen yhdistäminen ja käyttötarkoituksen muutos. 
 
 Asuinrakennusten korttelialueella sijaitsevat, kahden asunnon ta-

lossa sijaitsevat asuinhuoneistot A ja B yhdistetään yhdeksi 
asunnoksi ja rakennuksen käyttötarkoitus kahden asunnon talosta 
yhden asunnon taloksi. Työ ei vaadi rakenteellisia muutoksia.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sekä asemakaavan 
sisältö huomioon ottaen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 

suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitel-
mista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvon-
nasta.  
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, ettei muutosten 
johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus vaarannu eivätkä 
heidän terveydelliset olonsa heikkene, ja että toimenpide suunni-
tellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tekniset ominai-
suudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 
 

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

rakennusmestari 
 

 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, 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 06.11.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  25-2472-18-D 
 
 LP-091-2018-06707 
 
Hakija Asunto-osuuskunta Käpylä  
 
Rakennuspaikka Käpylä, 091-025-0813-0001 
 Kullervonkatu 22 
Kaava 6619 
Lainvoimaisuus 1971 
Alueen käyttö Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaiden asuin-

rakennusten korttelialue (A ark)  
  
Sivistyshistoriallisesti ja kaupunkikuvan säilyttämisen kannalta ra-
kennustaiteellisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa 
eikä siinä saa suorittaa myöskään sellaisia korjaus- ja muutostöi-
tä, jotka turmelevat rakennuksen julkisivujen tai sisätilojen sivis-
tyshistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa. (s) 

 
Pääsuunnittelija Tervaskanto-Clarke Kristiina Maria 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Kylpyhuoneen laajentaminen suojellussa rakennuksessa 
 
 Asuinkerrostalon (arkkitehti Martti Välikangas 1922) 2. kerroksen 

asunnon B3 kylpyhuonetta laajennetaan keittiön puolelle. Välipoh-
jarakennetta vahvistetaan uuden kylpyammeen alla. Kvv-
asennukset uusitaan. Painovoimainen ilmanvaihto säilyy ennal-
laan. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

seuraavin määräyksin: 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
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 - iv-suunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-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. 

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

133§ ja 135§ 
 
 
Päättäjä Taina Kinnunen 

arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 18.10.2018 § 684 13 
 
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    
 
 18.10.2018 § 684 14 
 

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 06.11.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 07.11.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 07.11.2023. 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    
 
 18.10.2018 § 684 15 
 
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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 18.10.2018 § 685 16 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  30-2504-18-D 
 
 LP-091-2018-06626 
 
Hakija Asunto-Oy Metsäpalsta c/o Saudit  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0117-0001 
 Ulvilantie 23 
Kaava 3893 
Lainvoimaisuus 1955 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Jokinen Olli Veikko 
 arkkitehti 
 Karves Suunnittelu Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Toimistotilan laajennus 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa olevaan toimiston B 13 yhdiste-

tään viereisen asunnon C 27 yksi huone ja muutetaan se toimis-
toksi avaamalla huoneistojen väliseen kantavaan seinään aukko 
ja erottamalla huone muusta asunnosta palo-osastoivalla ja ääntä 
eristävällä rakenteella sekä rakennetaan yhdistettävien tilojen vä-
lille portaat.  
  
Samalla tehdään käyttötarkoituksenmuutos asuntoon B14, joka 
on yhdistetty toimistoon B 13 ja muutetaan asunto B 14 toimistok-
si. Asunnon B 14 yhdistäminen toimistoon B 13 on tehty ennen 
rakennuslupapäätöstä.  
  
Iv-selvitys on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yh-
teydessä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 18.10.2018 § 685 17 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään, 

asunnon B 14 yhdistäminen toimistoon B 13 hyväksytään vain ti-
lajaon osalta ja samalla todetaan, että rakennusvalvontaviran-
omainen ei voi varmistua siitä, että aiemmin tehdyt muutostyöt on 
toteutettu määräysten edellyttämällä tavalla: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.   
  
Käyttötarkoituksen muutokseen sisältyvät ei-luvanvaraiset tekni-
set muutokset jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.   
   
Loppukatselmuksessa todetaan asunnon B 14 yhdistämisen lu-
vanmukaisuus toimistoon B13 vain tilajaon osalta.   
   
Hankkeeseen ryhtynyt vastaa jo tehtyjen rakennusteknisten töi-
den ja jo toteutetun ilmanvaihdon säännösten mukaisuudesta se-
kä kohteen terveellisyydestä. 
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 18.10.2018 § 685 18 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 119 §, 125 §, 133 § ja 135§ 
 
 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 18.10.2018 § 685 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    
 
 18.10.2018 § 685 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 06.11.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 07.11.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 07.11.2023. 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    
 
 18.10.2018 § 685 21 
 
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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 18.10.2018 § 686 22 
 
 TOIMENPIDELUPA  

 
Tunnus  39-2495-18-C 
 
 LP-091-2017-06140 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Notkotie 48  
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0106-0009 
 Notkotie 48 
Kaava 8378 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AP; Asuinpientalojen Korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Peltoniemi Liisa Tellervo 
 diplomi-insinööri 
 z i n c d e s i g n 
 
________________________________________________________________________________ 
Toimenpide Parveketerassin rakentaminen 
 
 Pientalon toiseen kerrokseen autokatoksen päälle rakennetaan 

kevytrakenteinen parveketerassi. Terassin laudoitus on harmaata 
kestopuuta ja puukaide valkoinen. 

 
Lisäselvitys Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa 39-2749-03-D, ikkuna- ja 

ovimuutoksia sekä parveketerassin rakentaminen. Lupa on men-
nyt vanhaksi 20.9.2008, loppukatselmusta ei voitu tehdä koska te-
rassi oli tekemättä, ovi- ja ikkunamuutokset oli tehty. Nyt luvalla 
39-2495-18-C toteutetaan tekemättä jäänyt terassi. 

 
Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 

Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 
 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 - 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
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 18.10.2018 § 686 23 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Terssin tekniset omi-
naisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.       
       
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan rakennus-
työn suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista 
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liitty-
vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suun-
nitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonta-
palvelusta. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 § ja 133 § 
 
 
Päättäjä Mikko Jokinen 

rakennusmestari 
 

 
________________________________________________________________________________ 
Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
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 18.10.2018 § 686 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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 18.10.2018 § 686 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 06.11.2018.  
  
 

 
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    
 
 18.10.2018 § 687 26 
 
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  41-2453-18-B 
 
 LP-091-2018-05674 
 
Hakija xxxx 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0281-0024 
 Porttirinne 4 
Pinta-ala 570 m² 
Kaava 12181 
Lainvoimaisuus 2013 
Sallittu kerrosala 143 m² 
Rakennettu kerrosala 114 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Sälevaara Sampo Jussi Tapani 
 arkkitehti 
 Sälevaara Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 
Rakennustoimenpide Lasikuistin rakentaminen 
 
 Rakennetaan uusi katettu ja lasitettu kuisti (piirustuksissa "teras-

si") asuinpientalon kaakkoispuolelle. Rakentamisen yhteydessä 
vanhan kuistin katos puretaan ja rakennetaan uusi katos raken-
nuksen ja lasikuistin väliin. Kuistin tuuletus on järjestetty lasien 
välissä olevien rakojen kautta.  
  
Rakennuksen kokonaiskerrosala toimenpiteen jälkeen on 114 m² 
+ 14 m² = 128 m². 
 

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

 
Rakennusoikeus e = 0,25  

  
143 m² Asuinkerrosala  
14 m² Asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa 
asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja yhteensä enin-
tään 25 k-m²/asunto sekä kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 
10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerrosalasta. 
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Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 114   114 
 kuistitilaa  14  14 
      

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 14.08.2018 
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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.  
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 125 §, 133 § ja 135 § 
 
 
Päättäjä Johannes Sandell 

rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2018, 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 06.11.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 07.11.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 07.11.2023. 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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