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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  5-2483-18-D 
 
 LP-091-2018-07434 
 
Hakija As Oy Rödbergsgatan 1 bost Ab  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0092-0001 
 Punavuorenkatu 1 
Pinta-ala 753 m² 
Kaava 7962 
Lainvoimaisuus 1980 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Täs-
sä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa il-
man pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai 
vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. (So) 

 
Pääsuunnittelija Ilvespalo Heikki Petteri 
 arkkitehti 
 Muuntosuunnittelu Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Parvekekatos 
 
 Asuinkerrostalon (arkkitehdit Bertel Jung & Oscar Bomanson 

1907) pihajulkisivun parvekkeelle rakennetaan katos. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
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 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. 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 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.11.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.11.2023. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  26-2496-18-B 
 
 LP-091-2018-04898 
 
Hakija XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Koskela, 091-026-0981-0005 
 Nastolantie 5 
Pinta-ala 785 m² 
Kaava 10175 
Lainvoimaisuus 1995 
Sallittu kerrosala 175 m² 
Rakennettu kerrosala 140 m² 
Alueen käyttö AO/s: Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. 

AO/s korttelialueella asuinrakennukset ovat osia kulttuurihistorial-
lisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaasta kokonaisuudesta eikä 
niitä saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslau-
takunta voi myöntää luvan rakennuksen purkamiseen vain, jos 
siihen on pakottava syy. Alueella ovat sallittuja ainoastaan sellai-
set toimenpiteet, jotka edistävät rakennusten ja niiden lähiympä-
ristön olennaisten piirteiden säilymistä ja vahvistumista. Mikäli ra-
kennuksissa tai niiden lähiympäristössö on suoritettu toimenpitei-
tä näiden pyrkimysten vastaisesti, tulee tällaiset muutokset kun-
nostus-, lisärakennus- tai muutostöiden yhteydessä pyrkiä kor-
jaamaan tyyliin sopivalla tavalla ja häiritsevät rakennelmat pois-
tamaan. 

 
Pääsuunnittelija Kyyrö Urmas Joel Joachim 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Joel Kyyrö Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Uuden talousrakennuksen rakentaminen, asuinpientalon laajen-
taminen, autokatoksen rakentaminen., maalämpökaivo 

 
 1939 valmistunut omakotitalo peruskorjataan ja laajennetaan. 

Rakennetaan uusi salaojitus. Ulkoseinien pinnoitus toteutetaan 
mineriittilevyjen sijaan alkuperäistä vastaavalla rappauksella. Ve-
sikatto uusitaan konesaumattuna peltikattona. Ikkunat ja ulko-ovet 
uusitaan puurakenteisina. Rakennetaan pieni lisäsiipi pihan puo-
lelle.  
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Alun perin rakennuksessa oli kaksi asuntoa, 1969 on myönnetty 
lupa muuttaa yksiasuntoiseksi. Tiedot päivitetään tämän luvan yh-
teydessä vastaamaan olevaa tilannetta (yksi asunto).  
  
Rakennetaan tontille 20 m2 talousrakennus: sauna aputiloineen.  
  
Rakennetaan rakennelma: autokatos, nykyinen autokatos pure-
taan. Katoksen seinämänä naapurin suuntaan kivimuuri kuten ka-
tusivulla ja rakennuksen sokkelissa.  
  
Rakennetaan maalämpökaivo.  
  
Puretaan oleskelukatos takapihalta.  
  
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 1.8.2018 puoltanut hanketta 
tietyin ehdoin, jotka on jatkosuunnittelussa otettu huomioon.  
  
Asemakaavoitus on lausunnossaan 5.9.2018 puoltanut hanketta 
ja autokatoksen sijaintia kaavasta poikkeavalla tavalla tietyin eh-
doin, jotka on jatkosuunnittelussa otettu huomioon.  
  
Toimenpide ei muuta tai heikennä merkittävällä tavalla historialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta ja ympäristöä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.  
  
Hakija on toimittanut lupahakemuksen yhteydessä rakennusval-
vontaan perustamistapalausunnon ja maalämpökaivin rakennet-
tavuusselvityksen.  
  
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota 
varten tontille porataan tarvittava määrä lämpökaivoja. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Autokatos sijoittuu naapurin rajalle, kaava edellyttää 4 m etäisyyt-

tä.  Perustelu: asemakaava edellyttää kahta autopaikkaa tontilla, 
lisäksi yhtä tilapäispaikkaa. Ainoa ajomahdollisuus tontille on ny-
kyinen liittymä luoteisnurkassa, josta ajetaan n. 4 m levyiselle 
kaistaleelle rakennuksen ja rajan väliin. Siinä sijaitsee tällä hetkel-
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lä 1989 rakennusluvan saanut autokatos. Esitetään, että kaistaa 
voidaan jatkaa edelleen eteläsuuntaan ja upottaa se pääosin 
maan alle sekä kattaa se yhden auton osalta uudella katoksella. 
Naapuri on antanut suostumuksensa. 

 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 142 11  153 
 talousrakennuskerros-

alaa 
 22  22 

      
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 53 m² 
Tilavuus 111 m³ 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 05.07.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 01.08.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 05.09.2018 
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 
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 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - maastoonmerkintä 
 - sijaintikatselmus 
 - lämpökaivon sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - pohjakatselmus 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.    
    
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.    
    
Rakennuksen uusista osista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
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Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015). 
 

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

§, 124 §, 125 §, 131 §, 133 §, 134 a §, 135 §, 141 §, 145 §, 150 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Valokuvia  
 Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 10.11.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 10.11.2023. 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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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  28-2543-18-C 
 
 LP-091-2018-08242 
 
Hakija As Oy Kantakyläntie 15  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0094-0008 
 Kantakyläntie 15 
Pinta-ala 1120 m² 
Kaava 6594 
Lainvoimaisuus 1971 
Sallittu kerrosala 448 m² 
Rakennettu kerrosala 446 m² 
Alueen käyttö A; Asuntotalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ruohonen Maiju 
 insinööri 
 Lumon Suomi Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Parvekkeiden ja terassien lasittaminen 
 
 Asuintalojen korttelialueella sijaitsevalle paritaloyhtiölle haetaan 

lupaa rakentaa osakkaiden huoneistokohtaisille parvekkeille ja 
niiden alaisille terasseille yhdenmukaiset lasitukset, puitteettomil-
la, karkaistuilla, kirkkailla liukulaseilla.   
Alumiinirakenteet ja profiilit ovat ruskeat.   
  
Tuuletus järjestetään lasien välissä olevien rakojen kautta, ja ul-
koilman rajoittuvista pystysuorista laseista yli 30% on avattavissa. 
Huoneiston korvausilmaa ei oteta lasitetulta terassilta. Terassit ja 
parvekkeet palo-osastoidaan toisistaan EI15 rakentein.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Toimenpiteen tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.   
   
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa työstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haital-
listen aineiden vuoksi sekä huolehdittava rakennuspaikan siistey-
destä.   
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  38-2537-18-P 
 
 LP-091-2018-07823 
 
Hakija Terrabona Oy  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0056-0017 
 Okapolku 1 
Kaava 7737 
Lainvoimaisuus 1978 
 Kaavatontti 38056/(17) muodostuu Rno 3:217 
Alueen käyttö AOR; Omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen 

asuinrakennusten korttelialue 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Rakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa talousrakennuksen purkamiselle (ratu 37084). Ra-

kennus on ilmakuvien mukaan rakennettu vuosien 1932 ja 1943 
välisenä aikana ja toiminut mahdollisesti saunatupana.  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (7737/1978).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (15.10.2018). 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 15.10.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 22.10.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).  
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
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Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
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 LUPAEHTOJEN MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  43-2452-18-CL 
 
 LP-091-2018-07777 
 
Hakija Strömsinlahden Veneilijät ry  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-9904-0001 
 Strömsinlaituri 
Kaava 5432 
Lainvoimaisuus 1963 
Alueen käyttö Venelaituri - ja veneiden säilytystila (UVL). 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Kerhotalon paikallaan pysyttäminen 
 
 Strömsinlahden Veneilijät ry hakee jatkoa määräaikaiselle toi-

menpideluvalle 43-3744-10-C kerhotalon paikallaan pysyttä-
miseksi.   
  
Toimenpideluvan 43-3744-10-C ehtoa on viimeksi muutettu luval-
la 43-2619-13-CJ niin, että rakennelma saa olla paikallaan kauin-
taan 31.10.2018 saakka. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siten, että rakennuk-

selle ei ole osoitettu kerrosalaa eikä rakennusalaa. Asemakaavoi-
tus puoltaa määräajan pidennystä. Poikkeaminen on vähäinen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Määräaikainen rakennelma saa olla paikallaan kauintaan 

31.10.2023 saakka. 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Hakija vastaa toimin-
nan käyttöturvallisuudesta ja ympäristövaikutuksista sekä raken-
nelman teknisistä ominaisuuksista. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 §, 138 § ja 175 § 
 
 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  43-2509-18-C 
 
 LP-091-2018-06391 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0118-0008 
 Oravatie 52 
Kaava 10255 
Lainvoimaisuus 1996 
Alueen käyttö AO; Erillispientalon korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Vallejos Casanova Felipe Ricardo 
 arkkitehti 
 Ab Pen & Hammer Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Parvekkeen kattaminen ja lasittaminen 
 
 Asuinpientalon 2. keroksessa sijaitseva parveke (2,5 m²) katetaan 

ja lasitetaan. Lasitus toteutetaan puitteettomilla ja kirkkailla liuku-
laseilla, kattaminen konesaumatulla peltikatella. Rakennuksen 
korvausilma ei oteta lasituksen kautta. Parvekkeen tuuletus on 
järjestetty lasien välissä olevien rakojen kautta.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut hakemuksen vireille tu-
losta naapurille, jolla on näköyhteys muutosalueelle. Naapurit ei-
vät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. Muiden 
naapureiden laajempi kuuleminen on katsottu ilmeisen tarpeetto-
maksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan sisältö huo-
mioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

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 muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitel-
mista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvon-
nasta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan 
taloyhtiössä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennusasetus 126 §, 126 a §, 133 § ja 138 § 
 
 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  45-2551-18-P 
 
 LP-091-2018-07257 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0335-0003 
 Linnanherrantie 10 
Pinta-ala 1489 m² 
Kaava 8700 
Lainvoimaisuus 1986 
Sallittu kerrosala 298 m² 
Rakennettu kerrosala 150 m² 
Alueen käyttö AO; Erillispientalojen korttelialue 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1970-luvulla rakennetun asuinpientalon purkami-

selle (Ratu 28892).  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (8700 / 1986).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (17.10.2018). 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 22.10.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 23.10.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
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Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
  
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.   
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.10.2018 § 694 35 
 

 

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 

 

 
 

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 09.11.2018.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  54-2335-18-C 
 
 LP-091-2018-06518 
 
Hakija Clear Channel Suomi Oy  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-9902-0015 
 Sokeritori 
Kaava 10652 
Lainvoimaisuus 1999 
Alueen käyttö Tori- ja katuaukio (G) 
 
Pääsuunnittelija Paavilainen Jyrki 
 insinööri 
 Urban Assets Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jakelualustalaitteen määräaikainen sijoittaminen 
 
 Clear Channel Suomi Oy:n olemassa oleva pyöreä mainospilari  

korvataan määräajaksi Agora-laitteella. Kokeilusopimuksen  
mukaisesti laite voidaan sijoittaa paikalleen 1.9.2020 saakka, jon-
ka jälkeen osapuolet päättävät mahdollisesta jatkosta 13.7.2023  
saakka, jolloin pääsopimus loppuu. Laitteella ei ole mallihyväk-
syntää.  
  
Laitteessa on jakelualustan ja sen käyttöliittymän lisäksi kaksi  
vastakkaisilla sivuilla sijaitsevaa, nykytekniikalla varustettua  
LEDmainosnäyttöä. Mainonnan sisältö noudattaa kaupungin  
antamaa ohjeistusta ja muun muassa valaistustehoa voidaan 
säätää tarpeen mukaan. Mainosnäytöt suunnataan kaikissa koh-
teissa lähtökohtaisesti poispäin asutuksesta.  
  
Huolto tapahtuu laitteen käyttöliittymän sivulta, jossa myös jakelu-
luukku sijaitsee. Huoltotilalle kulku esitetty asemapiirustuksessa. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 
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Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 3 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat laitteen  

luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.  
  
Laitteen sijoittamisessa tulee noudattaa KSV:n  
liikennesuunnitteluosaston liikenneturvallisuutta koskevia ohjeita:  
- Mainoksen valaistus ei saa olla merkittävästi voimakkaampi kuin  
ympäristön valaistus  
- Mainosta ei saa sijoittaa suojatien jatkeelle  
- Mainoksen valaistus ei saa aiheuttaa estohäikäisyä  
- Mainos ei saa syttyä ja sammua toistuvasti pimeällä  
- Näytöillä ei saa katualueella esittää liikkuvaa videokuvaa eikä  
voimakkaasti animoituja välkkyviä kuvia  
- Mainosten päivitysvälin tulee olla vähintään 10 sekuntia  
- Vanhan ja uuden kuvan vaihtuminen ei saa tapahtua äkkinäises-
ti vaan pehmeästi  
  
Laite voi olla paikoillaan 1.9.2020 saakka. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §, Helsingin kaupungin 

rakennusjärjestys 37 §. 
 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin suostumus  
 Hankesuunnitelma  
 Havainnekuva  
 Naapurien kuulemisen liiteluettelo  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.10.2018, 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 09.11.2018.  
  
 

 

 


