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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 24.1.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 57–58 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 29.1.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  54-0179-19-P 
 
 LP-091-2018-09621 
 
Hakija xxxx 
 xxxx 
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-435-0003-0207 
 Lokitie 35 
Pinta-ala 1480 m² 
Kaava 8925 
Lainvoimaisuus 1985 
Sallittu kerrosala 443 m² 
Rakennettu kerrosala 94 m² 
 Kaavatontti 54026/(1) muodostuu Rnro 3:207 
Alueen käyttö AP; Asuinpientalojen korttelialue 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon ja talousrakennusten purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1950-luvalla rakennetun asuinpientalon (ratu 

41880), saunarakennuksen (ratu 41881) sekä vajan purkamiselle.  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (nro. 8925 / v. 1985). Purkamisen johdosta on kuultu 
asemakaavoitusta ja kaupunginmuseota, joilla ei ole ollut huo-
mautettavaa.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto 
Lausunto pvm 09.01.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 23.01.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 09.01.2019 
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 huolto 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 Valtioneuvoston 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.  
  
Mikäli uudisrakentamiseen ei ryhdytä heti purkamisen jälkeen, 
hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta ra-
kennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.  
  
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  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
 Asemakaavoituksen kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.01.2019, 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 12.02.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  54-0185-19-D 
 
 LP-091-2018-09607 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka Itä Oy  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0217-0001 
 Meri-Rastilan tie 26 
Kaava 9350 
Lainvoimaisuus 1989 
Alueen käyttö AK; asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ahonen Riikka Johanna 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen & Co Ky 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kahden asuinhuoneiston muuttaminen vanhusten päivätoimintati-
laksi määräajaksi 

 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa olevan kahden asuinhuoneiston 

käyttötarkoitus on muutettu määräaikaisella rakennusluvalla 54-
1931-91-C nojalla ryhmäperhepäiväkodiksi 1.11.1996 saakka.  
  
Määräaika on tämän jälkeen jatkettu niin, että viimeksi 
25.11.2008 myönnetyn luvan 54-3703-08-DL mukaan tilat saivat 
olla ryhmäpäiväkotina 31.12.2018 saakka.   
  
Nyt haetaan lupaa määräaikaiseen käyttöön 10 vuodeksi vanhus-
ten päivätoimintatilaksi. Tiloihin ei tehdä muutoksia käyttötarkoi-
tuksen muutoksen takia.   
  
Hanke on asemakaavan mukainen, koska sen mukaan saa ra-
kennuksen ensimmäisessä kerroksessa enintään kahta asuntoa 
tai yhtä kerhotilaa tonttia kohti väliaikaisesti käyttää sosiaalipalve-
lun tiloina.   
  
Hakemuksen johdosta on kuultu asemakaavoitusta, jolla ei ole ol-
lut huomautettavaa.   
  
Tilassa ei ole tarkoitus tehdä rakenneteknisiä tai muita vastaavia 
muutostöitä. Vastaavan työnjohtajan nimeäminen ei siten ole tar-
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peen. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 130 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto 
Lausunto pvm 21.01.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään määräaikaisena siten, että asuinhoneis-
toksi tarkoitetut tilat saavat olla vanhusten päviätoimintatila käy-
tössä kauintaan 31.12.2028 saakka. Hakijan on huolehdittava tilo-
jen toimivuudesta ja käyttöturvallisuudesta kyseiseen käyttötarkoi-
tukseen. 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Asuinhuoneistot saavat olla vanhusten päivätoimintakäytössä 
kauintaan 31.12.2028 saakka. 

 
 Hakijan tulee ilmoittaa rakennusvalvontapalvelulle, milloin tilat 

otetaan myönnettyyn käyttöön. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 § ja 135 § 
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Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Vuokrasopimus  
 Asemakaavoituksen kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.01.2019, 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.  
                                                                      



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 24.1.2019 § 58 11 
 

 

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 

 

 
 

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 12.02.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.02.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 13.02.2024. 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.  
 

 

 

 


