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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-0136-19-C 
 
 LP-091-2018-08344 
 
Hakija Valion Eläkekassa  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0063-0001 
 Mannerheimintie 10 
Kaava 12355 
Lainvoimaisuus 2016 
Alueen käyttö Hotelli-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KLH)  

  
Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallises-
ti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa 
tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustai-
teellista, kulttuurihistoriallista tai kaupunkikuvallista arvoa tai 
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Hankkeeseen ryhtyvän 
on liitettävä lupahakemukseen rakennushistoriaselvitys. Kaava-
alueen itä- ja eteläpuolella sijaitseva Mannerheimintien, Esplana-
din ja Bulevardin alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään ra-
kennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009). (sr-2) 

 
Pääsuunnittelija Ruuskanen Pekka Juhani 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto CJN Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ravintolan ulkoterassin lasittaminen 
 
 Haetaan lupaa rakentaa kevytrakenteinen katettu lasiterassi 

Mannerheimintien puolelle kadun varteen. Terassikatos on ra-
kennuksen omalla tontilla, ja sen pinta-ala on 41 m2.  
  
Terassikatos koostuu teräspilareista ja niiden väliin sijoitetuista 
avattavista liukulaseista.Terassilla on avattava kangaskatto sekä 
matala lautapermanto. Terassi on varustettu kuivasprinklerlaitteis-
tolla.  
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LAUSUNNOT  
  
Kannanotossaan 6.11.2018 Helsingin kaupunginmuseo toteaa, 
että Marskin Hotelli- ja liiketalo syntyi arkkitehtikilpailun (1958) tu-
loksena ja perustuu arkkitehti Einari Teräsvirran ehdotukseen. 
Rakennus otettiin käyttöön 1962. Arkkitehtuurin esikuvana on 
nähty kansainvälinen, pelkistetty modernismi, ja sitä on pidetty 
Teräsvirran yhtenä päätyönä. Rakennuksen kantava pilarirunko 
sijaitsee julkisivulinjan sisäpuolella, ja ulkoseinärakenteet eivät 
ole kantavia. Julkisivuissa pohja- ja 1. kerrosten muodostamat au-
la- ja ravintolatilat korostuvat jääden yhtenäisen ikkunapinnan 
taakse.   
  
Hotelli Marskin kaupunkikuvallinen asema Mannerheimintien var-
ressa ja Pohjois-Esplanadin päätteenä on erittäin näkyvä ja mer-
kittävä osana valtakunnallista RKY-aluetta ja kaupungin määritte-
lemänä arvoympäristönä. Kaupunginmuseo katsoo, että hotelli 
Marskia koskeva asemakaavan suojelumääräys, joka on laadittu 
sen ominaispiirteet huomioiden, ei mahdollista terassirakennel-
man rakentamista kiinni Mannerheimintien puoleiseen julkisivuun 
hakemuksessa esitetyllä tavalla.  
  
Kannanotossaan 18.1.2019 asemakaavoittaja yhtyy kaupungin-
museon kantaan, ettei hotelli Marskia koskeva asemakaavan suo-
jelumääräys mahdollista terassirakennelman rakentamista kiinni 
Mannerheimintien puoleiseen julkisivuun esitetyllä tavalla. Lisäksi 
asemakaavoittaja toteaa, että esitetty terassirakennelma kaven-
taisi vilkasta jalankulun aluetta kohtuuttomasti, muodostaen nä-
köesteen liikenteellisesti. Hanke olisi myös ennakkotapaus, joka 
poikkeaisi yleisestä linjasta, että suhteellisen kapean Mannerhei-
mintien varren jalkakäytävän tilaa ei pidä rakentaa ahtaammaksi.  
  
Toimenpide muuttaa merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 41 m² 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto 
Lausunto pvm 18.01.2019 
Lausunnon tulos kielteinen 
 
Lausunnon antaja Kaupunginmuseon kannanotto 
Lausunto pvm 06.11.2018 
Lausunnon tulos kielteinen 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa evätään. 
 
Päätöksen perustelut Hakemuksessa esitetty rakennushanke on asemakaavan vastai-

nen. Asemakaava 12355 on astunut voimaan hiljattain, 
30.12.2016. Asemakaavassa on lisätty kiinteistön rakennusoi-
keutta sekä kerroksissa että yläkellarissa yhteensä vajaat 3000 
kem2, ja samalla rakennuksen julkisivu sekä sen arvokkaat sisäti-
lat on suojeltu.    
  
Kiinteistölle on uuden asemakaavan perusteella myönnetty kesäl-
lä 2017 rakennuslupa 4-1720-17-B, jonka mukaisesti on rakenteil-
la parikymmentä uutta hotellihuonetta Lönnrotinkadun puolelle, 
6.-8. kerroksiin, sekä kolmisenkymmentä ikkunatonta majoitusti-
laa rakennuksen yläkellariin. Pohjakerroksen ravintolaan liittyvä 
lasitettu terassi ei ole ollut esillä aikaisemmissa suunnitteluvai-
heissa.   
  
Kannanotossaan 6.11.2018 Helsingin kaupunginmuseo katsoo, 
että hotelli Marskia koskeva asemakaavan suojelumääräys, joka 
on laadittu sen ominaispiirteet huomioiden, ei mahdollista terassi-
rakennelman rakentamista kiinni Mannerheimintien puoleiseen 
julkisivuun hakemuksessa esitetyllä rakennusosalla.  
  
Kannanotossaan 18.1.2019 asemakaavoittaja yhtyy kaupungin-
museon kantaan. Lisäksi asemakaavoittaja toteaa, että esitetty 
terassirakennelma kaventaisi vilkasta jalankulun aluetta kohtuut-
tomasti, muodostaen näköesteen liikenteellisesti.  
  
Asemakaavan 12355 mukaan rakennuksessa ei saa suorittaa sel-
laisia lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen raken-
nustaiteellista tai kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä. Esitetty lasiterassirakennelma olisi asema-
kaavassa mainittu arkkitehtuurin ominaispiirteisiin sopimaton laa-
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jennusosa. Asemakaava on tuore, eikä esitetty lisärakennusosa 
ole sen laadinnan tai aikaisemman rakennusluvan käsittelyn yh-
teydessä tullut esille. Lisäksi sekä kaupunginmuseon että kaavoit-
tajan kannanotot ovat kielteisiä.  
  
Hankkeelle ei näin ollen voida myöntää haettua lupaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 126 §, 126 a § ja 138 § 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  12-0234-19-D 
 
 LP-091-2018-09611 
 
Hakija As. Oy Kinaporinkaari  
 
Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-0358-0004 
 Hämeentie 58-60 
Kaava 8347 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
e-2; Rakennusala tai sen osa, jolla saa olla liike-, toimisto-, sosi-
aalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen 
kahdessa ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa, kuiten-
kin enintään 1/3 tontin rakennusoikeudesta. 

 
Pääsuunnittelija Kononen Markku Tapio 
 rakennusarkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos liiketilasta ravintolaksi 
 
 Asuin- ja liikekerrostalon 1. kerroksessa kadun puolella sijaitsevat 

liiketilat B54 ja C55 muutetaan ravintolaksi. Liiketilat on yhdistetty 
aikaisemmin.  
  
Ravintolassa on 50 asiakaspaikkaa.  
  
Muutoksen yhteydessä tehdään huoneiston sisäisiä tilajärjestelyjä 
sekä rakennetaan valmistuskeittiö.  
  
Rasvoittavan ruoanvalmistuksen vaatima palo-osastoitu poistoil-
mahormi rakennetaan sisäpihan puolelle julkisivuun parvekkeiden 
väliin. Ravintolatilasta vesikatolle johtava hormi verhotaan kevyel-
lä verhouksella huomaamattomaksi.  
  
Uudet tuloilmasäleiköt sijoitetaan sisäpihan julkisivuun ravintolati-
lan keittiön yläikkunoihin.  
  
Ravintolaan rakennetaan uusi esteetön sisäänkäynti palauttamal-
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la katujulkisivun syvennykseen uudet mutta malliltaan alkuperäi-
set sisäänkäyntiovet.  
  
Ravintola on esteetön.  
  
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. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 164 m² 
Paloluokka palonkestävä 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 21.01.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - palokatkosuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

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

135 § 
 
 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.02.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.02.2024. 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.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  16-0281-19-C 
 
 LP-091-2018-09630 
 
Hakija Asunto Oy Maskuntie 4  
 
Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0717-0004 
 Maskuntie 4 
Pinta-ala 1559 m² 
Kaava Asemakaava 2425 
Lainvoimaisuus 1945 
Sallittu kerrosala 891 m² 
Rakennettu kerrosala 902 m² 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Autopaikkojen rakentaminen 
 
 Tontin ajoliittymää kavennetaan, pihalle sijoitetaan neljä auto-

paikkaa ja jäteaitaus uusitaan nykyistä suurempana. 
 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-

muksen vireille tulosta. Naapuritontin 16/717/1 (Kiskontie 11) hal-
tija on huomauttanut autopaikka-alueen lounaiskulmaan sijoite-
tusta hulevesien imeytyspaikasta, jonka kiinteistön haltija pelkää 
aiheuttavan haittaa omalle tontilleen. Imeytyspaikka on tämän jäl-
keen siirretty kauemmaksi naapurin rajasta. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontin asemakaava on peräisin vuodelta 1945, eikä se sisällä au-

topaikkoja koskevia määräyksiä. Ruskeasuon korjausrakentamis-
ohjeiden mukaan autopaikat on luontevinta sijoittaa kadulle tai au-
totalleihin. Pihoille ei tule sijoittaa uusia autopaikkoja.  
   
Hakijan kiinteistössä on kolme autotallipaikkaa sekä vanhastaan 
kolme epävirallista pihapaikkaa. Lupaa haetaan neljälle pihapai-
kalle sillä perusteella, ettei muutoksella ole vaikutusta nykyisiin 
pihajärjestelyihin. Autopaikkojen ja jätesuojan rakentamisen yh-
teydessä tontin ylileveä ajoliittymä kavennetaan, jolloin istutetun 
pinta-alan määrä jopa jonkin verran lisääntyy nykyisestä.  
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Poikkeamista korjausrakentamisohjeista voidaan edellä mainituin 
perustein pitää vähäisenä ja hyväksyttävänä. 
 

 
Autopaikat Rakennetut 7 
 Yhteensä 7 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Kattovesien imeytyspaikat on tehtävä rakenteeltaan sellaisiksi, 

ettei niistä aiheudu haitallista valuntaa naapuritontille. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §, 175 §. 
 
 

Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 
maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin huomautuskirje  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 11.03.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  23-0249-19-D 
 
 LP-091-2018-05117 
 
Hakija Heka Etelä Oy  
 
Rakennuspaikka Toukola, 091-023-0906-0001 
 Hämeentie 124 
Kaava 4369 
Lainvoimaisuus 1958 
Alueen käyttö ASUNTOTONTTI 
 
Pääsuunnittelija Cisneros Belenguer Roman Mariano 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Määräaikainen käyttötarkoituksen muutos myymälästä päiväko-
diksi 

 
 Haetaan lupaa 10 vuoden määräaikaiselle käyttötarkoituksen 

muutokselle. Asuinkerrostalon ensimmäisessä kerroksessa sijait-
seva myymälätila muutetaan yksityiseksi päiväkodiksi. Tilat ovat 
olleet päiväkotiyrittäjän toiminnan mukaisessa käytössä alkuvuo-
desta 2018 alkaen.  
  
Tehdään väliseinä- ja tilamuutoksia sekä parannetaan ilmanvaih-
toa. Selvitetään rakenteet märkätiloihin aiemmin ilman rakennus-
lupaa toteutettujen muutosten osalta.  
  
Tila on suunniteltu 22 lapselle. Lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita. 
Päiväkoti on avoinna arkisin päiväsaikaan. Ympärivuorokautista 
toimintaa ei tilassa ole.  
  
Päiväkodin sisätilat ovat esteettömiä. Esteetöntä sisäänkäyntiä ei 
ole suunnitelmassa esitetty.  
  
Saattoliikenneratkaisuna hakija esittää läheisten kadunvarsien 
pysäköintipaikkoja sekä taloyhtiön vieraspaikkoja. Julkisen liiken-
teen raitiovaunu- sekä linja-autopysäkit ovat lähellä.  
  
Pihalle on asemapiirrokseen merkitty leikkialue. Lasten ulkoilu on 
järjestetty läheisille ulkoilualueille sekä Arabian leikkipuistoon.  
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Päiväkodin huoltoliikenne toteutetaan pääovien kautta, jolloin ja-
lankulun turvallisuus leikkialueille ei vaarannu.  
  
Lausunnot ja selvitykset  
  
12.12.2017 ja 22.12.2017 päivätyt ympäristöpalvelujen todistuk-
set on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydes-
sä 19.6.2018. Todistukset ovat päätöksen liitteenä.  
  
29.12.2017 päivätty pelastuslaitoksen palotarkastuspöytäkirja on 
toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä 
19.6.2018. Pöytäkirja on päätöksen liitteenä.   
  
28.2.2018 päivätty varhaiskasvatuksen päätös on toimitettu va-
jaana rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä 
19.6.2018. Pyynnöstä huolimatta päätöstä ei olla toimitettu koko-
naisuudessaan liitteisiin hakemuksen aikana. Päätöksen pöytäkir-
jan osa on päätöksen liitteenä.   
  
Asemakaavoittajan kannanotto on toimitettu hakemuksen liitteek-
si.  
  
Selvitys ilmanvaihdosta on toimitettu ilmanvaihtosuunnitelman 
muodossa rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Äänitekninen selvitys on toimitettu rakennusvalvontaan hakemuk-
sen yhteydessä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitystä ei ole toimitettu. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 125 m² 
Paloluokka P1 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto 
Lausunto pvm 29.11.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Rakennuslupa evätään. Tilat eivät ole paloturvallisuudeltaan ei-
vätkä esteettömyydeltään rakentamismääräysten mukaisia. 

 
Päätöksen perustelut Suunnitelmat eivät täytä 1.1.2018 voimaan tulleen Ympäristömi-

nisteriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta säännöksiä.  
  
31 § Yleiset vaatimukset  
Rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa.  
Rakennuksessa on oltava riittävästi sopivasti sijoitettuja, tarpeeksi 
väljiä ja helppokulkuisia uloskäytäviä niin, että poistumisaika ra-
kennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitkä.  
  
33 § Uloskäytävien lukumäärä, taulukko 11 mukaisesti uloskäytä-
vien lukumäärän on oltava vähintään 2.  
  
34 § Uloskäytävien mitat, uloskäytävän leveyden on oltava vähin-
tään 1200 millimetriä. Suunnitelmissa uloskäytäväksi on suunni-
teltu kahta vierekkäistä 900 millimetriä leveätä ulko-ovea, jotka 
hakemuksen aikana kuitenkin on harkinnalla päätetty yhdessä 
hyväksyä asetuksen mukaiseksi uloskäytäväksi.  
  
34 § 1 mom. mukaisesti, poistumisalueella, jonka henkilömäärä 
on enintään 60, voi toinen uloskäytävä olla vähintään 900 milli-
metrin levyinen.   
Tätä uloskäytävää ei suunnitelmassa ole esitetty.  
  
Tilaa ei edellä mainituin perustein voida pitää asetuksen mukai-
sesti paloturvallisena, eikä lupaa käyttötarkoituksen muutokselle 
voida myöntää.  
  
Suunnitelmat eivät täytä Valtioneuvoston asetuksen rakennuksen 
esteettömyydestä (241/2017) säännöksiä.  
  
4 § mukaisesti muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huone-
tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava 
vähintään 800 millimetriä.  
Tätä ovea ei suunnitelmassa ole esitetty.  
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Tilaa ei edellä mainituilla perusteella voida pitää asetuksen mu-
kaisesti esteettömänä, eikä lupaa käyttötarkoituksen muutokselle 
voida myöntää. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i, 125 §, 133 §, 135 §  

Valtioneuvoston asetus esteettömyydestä 4 §  
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 31 
§, 33 §, 34 § 
 

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Palotarkastuspöytäkirja  
 Varhaiskasvatuksen päätös  
 Ympäristöpalveluiden todistus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  25-0236-19-C 
 
 LP-091-2018-09617 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Untamontie 6 / isännöitsijä, Olympiakylän 

huolto oy  
 
Rakennuspaikka Käpylä, 091-025-0839-0006 
 Untamontie 6 
Kaava 12121 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö AK/s; Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on rakennustaiteellises-

ti ja historiallisesti arvokas maisemallinen kokonaisuus, jolla ra-
kennukset pihapiireineen ja ympäristöineen säilytetään Olympia-
kylän aluekokonaisuuden osana. Rakennusten ja pihojen muutos- 
ja korjaustöistä tulee pyytää Helsingin kaupunginmuseon lausun-
to.  
  
sr-1; Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
huomattavan arvokas rakennus. Asuinrakennusten porrashuo-
neet ovat säilytettäviä sisätiloja. Rakennusta tai sen osaa ei saa 
purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellai-
sia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät ra-
kennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustaiteellisia, 
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa tai sen arvokkaissa 
sisätiloissa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne 
kyseisiin rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja lisä-
rakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen 
mukaisiksi. Rakennuksen alkuperäiset rakenteet, julkisivut, vesi-
katto, räystäät, ikkunat, ulko-ovet katoksineen, parvekkeet ja yksi-
tyiskohdat materiaaleineen ja väreineen tulee säilyttää ja niiden 
tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. 

 
Pääsuunnittelija Helenius Ransu Aapeli 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Livady 
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_______________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva asuin-

huoneisto G51 palautetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi G50 ja 
G51. Huoneistoja yhdistävä oviaukko suljetaan massiivitiilimuu-
rauksella ja huoneiston G51 keittiö palautetaan alkuperäiselle 
paikalleen.   
  
Rakennuksessa on alkuperäinen painovoimainen ilmanvaihto.  
  
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.   
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpiteenä yhden oviaukon sulkeminen ja keittiön palauttami-
nen alkuperäiselle paikalleen on vähäisempi kuin laajempi kor-
jaus- ja muutostyö ja toimenpide ei alkuperäisen tilanteen palaut-
tavana muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustai-
teellisesti arvokasta rakennusta. 
 

Lisäselvitys Huoneistot on yhdistetty rakennusluvalla 25-0458-09-D. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
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 Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryh-
tyvän varmistua pätevien suunnittelijoiden kytkemisestä hankkee-
seen sekä riittävästä suunnittelusta ja toteutuksen tarkastamises-
ta.  
  
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.   
  
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 § ja 135 § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26431 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  30-0215-19-D 
 
 LP-091-2018-02781 
 
Hakija Apulanta Oy  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0008-0022 
 Kartanontie 22 
Kaava 12255 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö A/s: Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään 

aluekokonaisuuden osana. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa 
ympäristön olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja 
kaupunkikuvaan.  
  
sr-2: Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteelllisesti ja paikallishisto-
riallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä 
saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jot-
kaheikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai 
kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiir-
teitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkupe-
räisten rakenteiden säilyttäminen.Mikäli alkuperäisiä rakennus-
osia joudutaan pakottavista syistä uusimaan, tulee se tehdä alku-
peräistoteutuksen mukaisesti. 

 
Pääsuunnittelija Vesala Riitta Sinikka 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Koko rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ja merkittävä kor-
jaaminen. 

 
 Rakennuksen sisätiloissa tehdään käyttötarkoituksen muutoksia.  

  
2. kerroksessa sijaitsevaa asuntoa muutetaan ja laajennetaan 
vähäisesti 1. kerrokseen. 1. kerroksessa sijatseva kokoontumistila 
muutetaan kahdeksi asunnoksi. Vaurioituneet rakenteet kunnos-
tetaan, asuntojen välisten rakenteiden paloluokkaa parannetaan 
ja uusia kevyitä väliseiniä rakennetaan.  
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Rakennuksen lounaispäädyssä sijaitsevan sisäänkäynnin ulko-ovi 
ja katos muutetaan paremmin rakennuksen arkkitehtuuriin sopi-
viksi. Koillisjulkisivun puolella sijaitsevan avokuistin nykyinen por-
ras puretaan ja uusi rakennetaan rakennuksen luoteisjulkisivun 
puolelle, jotta viereen rakennettavan täydennysrakennuksen toi-
minnot ja kulkuyhteydet saadaan toimiviksi. Räystäskourut ja syk-
sytorvet lisätään paikkoihin, joissa sadevesi on vaurioittanut ra-
kenteita.  
  
Asuntoihin asennetaan huoneistokohtainen tulo- ja poistoilman-
vaihto, minkä vuoksi julkisivuihin lisätään kolme tuloilman säleik-
köä ja vesikatolle neljä poistoilmaputkea. Muilta osin julkisivut säi-
lytetään ennallaan. Nykyinen sähkölämmitys muutetaan vesi-
ilmalämpöpumppulämmitykseen, jonka yksiköt ja varaajat sijoite-
taan vanhasta autotallista muutettuun tekniseen tilaan. Raken-
nuksen kerrosala ei muutu.  
  
Rakennuksen seinärunko on tehty pääosin massiivihirrestä. Myös 
ala- väli- ja yläpohjat ovat pääosin puurakenteisia.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.  
  
Erillinen Ilmanvaihdon laitteisto- ja toteutusselvitys on toimitettu 
rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 23.1.2019 puoltanut hanket-
ta. 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 23.01.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Julkisivukorjauksen väreistä ja toteutuksesta on tehtävä mallit ja 
hyväksytettävä ne paikan päällä pidettävässä tarkastuksessa, 
jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja hakijan edustajan lisäksi 
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayk-
sikön edustajat. Lisäksi on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa 
mallikatselmuksen perusteella laadittu / päivitetty värisuunnitelma 
ennen toteutusta.  
  
Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettä-
vä mahdollisuudet säilyttää alkuperäisiä ja vanhoja rakennusosia 
sekä alkuperäisten ja vanhojen detaljien palauttaminen.     
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.     
  
Rakennuksen uusista osista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 119 §, 120 a 

§, 122 §, 124 §, 125 §, 133 §, 135 §, 141 §, 150 §, 150 a §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys  
 Haitta-aineselvitys  
 Kaupunginmuseon lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.02.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.02.2024. 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.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  33-0260-19-D 
 
 LP-091-2018-09973 
 
Hakija Asunto-oy Trumpettitie 13 c/oTalonuotit Oy  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0196-0003 
 Solistintie 2 
Pinta-ala 11557 m² 
Kaava 10069 
Lainvoimaisuus 1992 
Alueen käyttö AKR: Asuntokerrostalojen ja rivitalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Haikonen Jonna 
 rakennusarkkitehti 
 Rakennuttajakaari Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen julkisivujen ja katon muutos. 
 
 Asuinrakennusten (12 kpl), pari- ja rivi- ja luhtitalojen vesikattojen  

yläpohjarakenteiden muutos ja vesikattomateriaalin muutos aal-
topellistä saumatuksi peltikatteeksi. Peltikaton väri säilyy musta-
na.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä kosteudenhallintasuunnitelma 
ja työmaasuunnitelma, jossa on mm. esitettävä, miten rakennus-
töiden aikaiset haitat ympäristöön minimoidaan.   
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 119 §, 120 a §, 122 

§, 124 §, 125 §, 133 §, 135 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
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________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Detaljipiirustus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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    
 
 05.02.2019 § 77 40 
 

 

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 22.02.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.02.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.02.2024. 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.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.02.2019 § 78 42 
 

 

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 

 

 
 

 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  33-0261-19-D 
 
 LP-091-2018-03974 
 
Hakija Asunto-oy Trumpettitie 13  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0197-0004 
 Trumpettitie 13 
Kaava 10069 
Lainvoimaisuus 1992 
Alueen käyttö AKR: Asuntokerrostalojen ja rivitalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Haikonen Jonna 
 rakennusarkkitehti 
 Rakennuttajakaari Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennusten julkisivujen ja katon muutos 
 
 Asuinrakennusten (12 kpl), pari- ja rivi- ja luhtitalojen vesikattojen  

yläpohjarakenteiden muutos ja vesikattomateriaalin muutos aal-
topellistä saumatuksi peltikatteeksi. Peltikaton väri säilyy musta-
na.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen, sijainti ja asemakaavan sisältö 
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  
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä kosteudenhallintasuunnitelma 
ja työmaasuunnitelma, jossa on mm. esitettävä, miten rakennus-
töiden aikaiset haitat ympäristöön minimoidaan.   
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 119 §, 120 a §, 122 

§, 124 §, 125 §, 133 §, 135 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Detaljipiirustus  
   
 
 
 
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.02.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 23.02.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 05.02.2019 § 78 46 
 

 

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 

 

 
 

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  46-0065-19-C 
 
 LP-091-2018-08151 
 
Hakija Pohjola Rakennus Oy Uusimaa  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0117-0015 
 Sulkapolku 7 
Pinta-ala 747 m² 
Kaava Asemakaava 12349 
Lainvoimaisuus 2016 
Alueen käyttö Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
 
Pääsuunnittelija Anttila Jesse Henrikki 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Pysäköintialueen rakentaminen 
 
 Asemakaavan mukaiselle LPA-tontille rakennetaan kiinteistöjä 

46/117/11, 16 ja 17 palveleva pysäköintialue ja jätekeräyspiste. 
Pysäköintialueelle sijoittuu myös kiinteistöjen yhteinen pelastus-
reitti. Ratkaisu perustuu kiinteistöjen väliseen yhteisjärjestelyso-
pimukseen. 

 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-

muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaava sallii tonttien 46/117/16 ja 17 jätekatosten sijoittami-

sen LPA-alueelle. Huollon helpottamiseksi ja tilan säästämiseksi 
jätteiden keräys toteutetaan syväjäteastioilla, joihin myös tontilla 
11 on käyttöoikeus. Syväjäteastiat suojataan aidalla.  
  
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäise-
nä ja perusteltuna. 
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Autopaikat Rakennetut 13 
 Yhteensä 13 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 

työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §, 175 §. 
 
 

Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 
maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Yhteisjärjestelysopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  46-0283-19-C 
 
 LP-091-2018-09499 
 
Hakija As Oy Syreeni c/o Helsingin seudun Isännöitsijät  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0117-0016 
 Sulkapolku 3 
Pinta-ala 749 m² 
Kaava 12349 
Lainvoimaisuus 2016 
Sallittu kerrosala 700 m² 
Rakennettu kerrosala 552 m² 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A) 
 
Pääsuunnittelija Anttila Jesse Henrikki 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Aidan ja tukimuurin rakentaminen 
 
 Pysäköintialueen vastaiselle tontin rajalle rakennetaan tukimuuri 

ja aita. Muurin ja aidan yhteiskorkeus vaihtelee välillä 800 mm - 
2200 mm. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti huomioon ottaen. Han-
ke perustuu kiinteistöjen 46/117/15, 16 ja 17 väliseen yhteisjärjes-
telysopimukseen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

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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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 

työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 

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

Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 
maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Yhteisjärjestelysopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, 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 22.02.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  46-0285-19-C 
 
 LP-091-2018-09500 
 
Hakija As Oy Pitäjä c/o Helsingin Seudun Isännöitsijät  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0117-0017 
Pinta-ala 787 m² 
Kaava Asemakaava 12349 
Lainvoimaisuus 2016 
Sallittu kerrosala 300 m² 
Rakennettu kerrosala 364 m² 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A). 
 
Pääsuunnittelija Anttila Jesse Henrikki 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Aidan ja tukimuurin rakentaminen 
 
 Pysäköintialueen vastaiselle tontin rajalle rakennetaan tukimuuri 

ja aita. Muurin ja aidan yhteiskorkeus vaihtelee välillä 800 mm - 
2200 mm. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti huomioon ottaen. Han-
ke perustuu kiinteistöjen 46/117/15, 16 ja 17 väliseen yhteisjärjes-
telysopimukseen. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 

työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 

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

Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 
maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Yhteisjärjestelysopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.02.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 5.2.2019 § 81 57 
 

 

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 22.02.2019.  
  
 

 

 

 


