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Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 5.7.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 JATKOLUPA 
 

Tunnus  4-1796-19-BJ 
 
 LP-091-2019-05176 
 
Hakija As Oy Helsingin Eerik VII  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0001-0010 
 Eerikinkatu 7 
 Asemakaava on vuodelta 1875, Rakennuskielto tunnus 12536, 

loppumispvm.11.10.2020  
Käyttötarkoituksen muutos tapahtuu poikkeamispäätöksellä 4-
1821-15-S. 

________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle 
 
 Käyttötarkoituksen muutokselle asuinkäyttöön sekä ullakon otta-

miselle käyttöön asunnoiksi on myönnetty lupa 4-0216-16-B, jos-
sa on määrättynä rakennustöiden aloittamisen määräaika 
23.7.2019 mennessä. Aloittamisen määräaikaa jatketaan kahdella 
vuodella 23.7.2021 saakka.   
  
Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset 
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan 
aloittamisen määräaikaa voidaan jatkaa. 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-
tään luvan 4-0216-16-B voimassaoloaikaa seuraavin määräyksin: 

 
 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 23.7.2021 mennessä.  

  
Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 23.7.2021 mennessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom. 
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 Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat 
  
 
 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  17-1682-19-D 
 
 LP-091-2019-03655 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0061-0002 
 Nordenskiöldinkatu 20 
Kaava 9140 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö YS; Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 

korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Rauhalammi Antti Miika Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Rauhalammi oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos 
 
 Auroran sairaala-alueella kahdessa rakennuksessa (rakennukset 

4 (Ratu:4064) ja 5 (Ratu:4060)) muutetaan toimisto- ja tutkimus-
huoneita potilashuoneiksi pääpiirustusten mukaisesti. Muutetaan 
paloalueiden rajoja. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon 
ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 150 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-selvitys 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja hankkeeseen ryhtyvän 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-e ja j §, 125 §, 133 § 
 
 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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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 LUPAEHTOJEN MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  17-1754-19-AL 
 
 LP-091-2019-03911 
 
Hakija Helsinki Halli Oy  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0055-0001 
 Veturitie 13 
Pinta-ala 32017 m² 
Kaava 10540 
Lainvoimaisuus 1998 
Alueen käyttö Yleisten rakennusten korttelialue 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Lupaehdon muutos liittyen autopaikkoihin 
 
 Muutetaan autopaikkoja koskevaa lupamääräystä. Muutos kos-

kee rakennuslautakunnan 6.2.1996 Helsinki Halli Oy:lle myöntä-
män rakennusluvan 17-3925-95-A mukaista velvoitetta tontin 
(kiinteistötunnus 91-17-55-1) ulkopuolisesta autopaikoituksesta. 
Haettu muutoslupa muuttaa rakennuslupamääräystä siten, että 
hakijaa ei enää velvoiteta järjestämään tontin ulkopuolisia auto-
paikkoja.   
  
Tähän asti hakija on järjestänyt 26.5.2014 päivätyn poikkeamis-
päätöksen (diaarinumero HEL 2014-000891) mukaiset 500 auto-
paikkaa sekä 50 linja-autopaikkaa sopimuksella Suomen Messut 
Osuuskunnan kanssa heidän alueeltaan. Vuoden 2014 poik-
keamispäätöksen kaltainen järjestely on ollut käytössä vuodesta 
2009 lähtien. Maankäyttöjohtaja hyväksyi 5.5.2019 Helsinki Halli 
Oy:n poikkeamishakemuksen (diaarinumero HEL 2018-011237) 
siten, että Helsinki Halli Oy:tä ei jatkossa velvoiteta sopimuksin 
osoittamaan lainkaan autopaikkoja tontin ulkopuolella.  
  
Muutoksen syy on tilanteen muuttuminen asemakaavan laatimi-
sen jälkeen. Tehdyssä selvityksessä on riittävällä tarkkuudella 
osoitettu nykyisen laitoksen riittävän hallin pysäköintitarpeille. 
Poikkeaminen myönnettiin seuraavalla ehdolla: "Helsinki Halli Oy 
hakee poikkeusluvan saatuaan pysäköintiä koskevan rakennus-
lupamääräyksen muutosluvan (AL-luvan) rakennusvalvonnasta, 
jolloin poikkeaminen aktualisoituu".  
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Edellä selostettuun perustuen haetaan muutosta rakennuslauta-
kunnan (§ 80) 6.2.1996 Helsinki Halli Oy:lle myöntämän raken-
nusluvan 17-3925-95-A mukaiseen lupaehtoon: "Rakennusta ei 
saa osittainkaan hyväksyä käyttöön otettavaksi ennen kuin tontin 
ulkopuolelle myöhemmin erikseen haettavien toimenpidelupien 
nojalla rakennettavat tilapäiset 1500 henkilöautopaikkaa ja 23 lin-
ja-autopaikkaa ovat asianmukaisesti valmistuneet ja hyväksytty 
käyttöön. Tontin ulkopuolelle rakennettavien autopaikkojen on ol-
tava asemakaavan mukaisesti järjestettynä edellä mainittujen ti-
lapäisten toimenpidelupien määräajan päättyessä." 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkesta tehty poikkeamispäätös ja sii-
nä yhteydessä tehty kuuleminen huomioon ottaen. Poikkeamis-
hakemuksen käsittelyn yhteydessä tehdyssä kuulemisessa ei ole 
jätetty naapurien kannanottoja. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu muutoslupa myönnetään seuraavin määräyksin:  
  
Hakijan sallitaan olemaan noudattamatta rakennusluvan 17-3925-
95-A lupamääräystä, jossa määrätään osoittamaan autopaikkoja 
tontin ulkopuolelta; lupamääräys kumotaan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § 
 
 

Päättäjä Hannu Litovuo 
arkkitehti 
puh.  310 26345 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Poikkeamispäätös  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  17-1783-19-C 
 
 LP-091-2019-01721 
 
Hakija Senaatti-kiinteistöt  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0084-0001 
 Pasilanraitio 11 
Kaava 8813 
Lainvoimaisuus 1984 
Alueen käyttö YH: Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Tiilikka Vesa Johannes 
 arkkitehti 
 WSP Finland Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteen kiinnittäminen julkisivuun 
 
 Rakennukseen pohjoisjulkisivuun asennetaan uusi poliisin viestin-

täsuunnitelman mukainen valaistu seinäopaste 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteen 

luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.  
  
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteen osalta vain laitteen kau-
punkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa kai-
kista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkökoh-
dista.  



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 02.07.2019 § 333 16 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut 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 

 

 

  
Mainoslaitteen valaistuksen on oltava säädettävissä. Valaistusta 
mainoslaitteesta ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai vaaratilan-
teita. Mikäli mainoslaitteesta aiheutuu häiriötä tai häikäisyä pitää 
se viime kädessä poistaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § ja 133 § 
 
 

 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Mainoslaitesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  28-1679-19-D 
 
 LP-091-2019-03944 
 
Hakija Viipurin Reaalikoulu Oy  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0314-0001 
 Kuusikkotie 3 
Kaava 12154 
Lainvoimaisuus 2013 
Alueen käyttö YO/s: Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka 

on rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokas, 
ja jolla oleva rakennus sekä kalliorinne säilytetään Maunulan 
1950-luvun aluekokonaisuuden osana. Rakennuksen muutos- ja 
korjaustöistä tulee pyytää Helsingin kaupunginmuseon lausunto.  
  
sr-2a: Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti 
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä 
siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, 
muutos- tai lisärakennustöitä, jotka heikentävät rakennuksen ra-
kennustaiteellista tai historiallista arvoa tai ominaispiirteitä. Mikäli 
rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, 
on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä palautettava 
alkuperäistoteutuksen mukaiseen asuun. Rakennuksen säilyneet 
alkuperäiset rakenteet kuten ulko-ovet, vesikatto materiaaleineen 
sekä julkisivut yksityiskohtineen, materiaaleineen ja väreineen tu-
lee säilyttää ja niiden säilyttäminen tulee olla korjaustöiden lähtö-
kohtana. Mikäli puuikkunat joudutaan pakottavasta syystä uusi-
maan, tulee uusien ikkunoiden materiaalina olla puu. Rakennuk-
sen sisääntuloaula on arvokas sisätila, jonka alkuperäisen tilasar-
jan, rakenteiden, portaikon ja sen kaiteiden, lattioiden, ikkunoiden, 
ovien ja yksityiskohtien säilyttämisen tulee olla korjaustöiden läh-
tökohtana. 

 
Pääsuunnittelija Kantola Pirjo 
 arkkitehti 
 HMT Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Suojellun koulurakennuksen ikkunaseinämuutos 
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 Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus on valmis-
tunut vuonna 1959. Liikuntasalin ikkunoita on aikaisemmin muu-
tettu alkuperäisten piirustusten mukaisista nostamalla alareunaa 
noin 400 mm. Liikuntasalin ulkoseinän puurungossa ja ikkunoiden 
puite- ja karmirakenteissa on laajoja lahovaurioita.  
  
Ikkunat uusitaan 3-lasisina puuikkunoina soveltaen alkuperäisten 
piirustusten mukaisia dimensioita. Samalla uusitaan ikkunoiden 
alapuolinen ulkoseinärakenne ja ikkunoiden alkuperäinen pelti 
vaihdetaan alumiiniprofiilipelliksi, joka paksuudeltaan ja poimuja-
oltaan on mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Ikkunoiden ylä-
puolinen profiilipeltipinta puhdistetaan seinän korjauksen yhtey-
dessä. Lisäksi uusitaan ikkunaseinällä olevien syöksytorvien ylä-
päät alkuperäisten suunnitelmien mukaisiksi.  
  
Rakennusvalvonta on 22.5.2019 pyytänyt suunnitelmista Helsin-
gin kaupunginmuseolta lausuntoa 5.6.2019 mennessä. Koska 
lausuntoa ei ole 1.7.2019 mennessä saatu, on katsottu, että pää-
töstä voidaan tehdä ilman lausuntoa. Kaupunginmuseo on osallis-
tunut ennakkoneuvotteluun ja sähköpostitse ottanut puoltavan 
kannan 15.4.2019 lähetettyyn periaatesuunnitelmaan sekä 
2.5.2019 päivättyyn periaatepiirustukseen.  
  
Toimitetut erityisselvitykset  
- Ennakkoneuvottelumuistio, s-posti 6.5.2019  
- Havaintoja koskien liikuntasalin ikkunoiden ulko- ja sisäpuolista 
kuntoa  
- Kuntotutkimus  
- Korjausrakentamisen energiaselvitys  
- Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta  
- Ikkunakaaviot, Alkuperäiset ikkunat (Piirustus F32 01)  
- Ikkunakaaviot, Olevat ikkunat (Piirustus F32 02) 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunginmuseo 
Lausunnon tulos ei lausuntoa 
 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 - Värisuunnitelma 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin työtä johtamaan on hy-
väksytty vastaava työnjohtaja, sekä nimetty kosteudenhallinta-
koordinaattori.  
  
Ennen rakennustöiden aloittamista tai viimeistään aloituskokouk-
sen yhteydessä on hakijan toimitettava rakennusvalvontaan hy-
väksyttäväksi hankkeen kosteudenhallintaselvitys.  
  
Rakennusvalvonnalle on ennen työmaan alkua esitettävä työ-
maasuunnitelma, jossa on mm. esitettävä, miten purkamis- ja ra-
kennustöiden aikaiset haitat ympäristöön minimoidaan. Suunni-
telmassa on huomioitava, miten työmaan huolto ja mahdollinen 
varastointi ulkoalueella järjestetään niin, että henkilöturvallisuu-
delle tai istutuksille ei synny haittaa.  
  
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle 
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvonta-
palvelun lisäksi kaupunginmuseosta.   
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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.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti mahdollisten haitallisten aineiden osal-
ta.   
  
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.  
  
Paikan päällä pidettävässä väri- ja mallitarkastuksessa tarkiste-
taan ikkunoiden ja pellityksen detaljit, sovitukset seinärakentee-
seen ja värit. Uudistettavan pellityksen malli tulee vielä varmistaa 
ennen tilausta. Tarkastukseen tulee kutsua kaupunginmuseon 
edustaja, hankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija, sekä 
tiedottaa rakennusvalvonnan edustajaa. Katselmuksessa määri-
tellään työn lopullinen hyväksyttävä toteutustapa.   
  
Toteutunut värisuunnitelma värikoodeineen on toimitettava ra-
kennusvalvontaan.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

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

133 § 
 
 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Hankeselostus  
 Ennakkoneuvottelumuistio 4.12.2018  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  28-1784-19-D 
 
 LP-091-2019-01276 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0236-0001 
 Metsäpurontie 29 
Kaava 12025 
Lainvoimaisuus 2012 
Alueen käyttö AK/s; Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on rakennustaiteellises-

ti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ja jolla rakennukset sekä katu- 
ja pihamiljöö säilytetään Maunulan 1950-luvun aluekokonaisuu-
den osana.  
  
Sr-2;  Kaupunkikuvallisesti,rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- ja lisäraken-
nustöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellista tai 
kulttuurihistoriallista arvoa tai ominaispiirteitä. Mikäli rakennuk-
sessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on raken-
nus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä palautettava alkupe-
räistoteutuksen mukaiseen asuun. Rakennuksen säilyneet alku-
peräiset rakenteet kuten julkisivut materiaaleineen ja yksityiskoh-
tineen, säilyneet tiilikatot, puuikkunat, ulko-ovet katoksineen ja 
parvekkeet tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtö-
kohtana. Mikäli puuikkunat joudutaan pakottavasta syystä uusi-
maan, tulee uusien ikkunoiden materiaalina olla puu. Porrashuo-
neet ja niiden alkuperäiset rakennusosat, kuten asuntokohtaiset 
ovet, materiaalit ja alkuperäiset 1950-luvun värit tulee säilyttää. 

 
Pääsuunnittelija Siistonen Pasi Antero 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Liiketilan muutos päiväkodiksi. 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksen myymälä muutetaan päiväkodiksi. 

Päiväkoti on toiminnassa ja luvaton. Tilaa on peruskorjattu ja il-
manvaihtojärjestelmää uusittu luvattoman päiväkotimuutoksen yh-
teydessä.  
Tilaan on rakennettu keittiötilaa sekä uutta wc-tilaa sekä tehty vä-
liseinämuutoksia.  
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Tila on suunniteltu 21 lapselle. Lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita. 
Päiväkoti on avoinna arkisin päiväsaikaan. Ympärivuorokautista 
toimintaa ei tilassa ole.   
  
Sisäänkäynnin yhteydessä on siirrettävä esteettömyysluiska. Päi-
väkodin sisätilat ovat esteettömiä.  
  
Asiointi- ja saattoliikenne tapahtuu pysäköintipihan kautta, jonne 
on ajoyhteys Metsäpurontieltä. Metsäpurontiellä on pysäköinti-
paikkoja lyhytaikaiseen pysäköintiin. Julkinen liikenne tulee lähel-
le.  
  
Ulkoilu tapahtuu taloyhtiön pihalla tai läheisen päiväkodin pihalla.  
  
Asemakaavoittajan kannanotto on toimitettu hakemuksen liitteek-
si.   
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.   
  
Ikkunat ja lasiovet ovat hakijan mukaan voimassa olevien raken-
nusmääräysten mukaisessa laajuudessa turvalasia. Vanhat näy-
teikkunat on suojattu suojakaiteilla.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 179 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 19.06.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-selvitys 
 - Kvv-selvitys 
 - rakenneselvitys 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.   
   
Pääsuunnittelija ja hankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.    
   
Pelastuslaitoksen suorittaman erityisen palotarkastuksen on olta-
va tehty ennen loppukatselmusta.   
   
Ilmanvaihdon ja kvv:n toiminnasta ja riittävyydestä tulee raken-
nusvalvonnan hyväksymän asiantuntijan antaa selvitys, joka esi-
tetään viimeistään iv-/kvv-katselmusten yhteydessä.   
  
Luvatta tehdyistä rakenteellisista muutoksista, ja niiden turvalli-
suudesta ja terveellisyydestä tulee rakennusvalvonnan hyväksy-
män asiantuntijan antaa selvitys, joka esitetään viimeistään lop-
pukatselmuksen yhteydessä.  
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Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja 
olemassa olevien asuintilojen välinen ilma- ja askelääneneristä-
vyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja L'n,w < 53 dB).   
   
Koska tilat on jo otettu käyttöön, on tilojen oltava myönnetyn ra-
kennusluvan mukaiset ja loppukatselmus on tilattava ja pidettävä 
viimeistään 1.10.2019 mennessä. Muussa tapauksessa päiväkoti-
toiminta on lopetettava.    
    
Päiväkodin enimmäishenkilömäärää koskeva ilmoitus on kiinnitet-
tävä näkyvälle paikalle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 125 §, 133 §, 

134 §, 135 §, 141 § 
 
 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  37-3054-18-D 
 
 LP-091-2016-06008 
 
Hakija XXXXXXXXXXX 
 OY Helibertel-Invest AB  
 XXXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Pukinmäki, 091-037-0212-0003 
 Ratavallintie 10 
Pinta-ala 916 m² 
Kaava 10195 
Lainvoimaisuus 1998 
Sallittu kerrosala 243 m² 
Rakennettu kerrosala 155 m² 
 Kaavatontti 37212/3 muodostuu Rno 1:74. 
 
Pääsuunnittelija Saari Jarmo Sauli Olavi 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit D4 Oy 
_______________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Talousrakennuksen purkaminen.   
Rakennuksen saneeraus, tilamuutokset sekä parvekkeen raken-
taminen. 
 

 Rakennus on puurunkoinen ja lautaverhoiltu rintamamiestalo (ra-
kennusvuosi 1952). Rakennus peruskorjataan ja tehdään sisäti-
loihin muutostöitä sekä rakennetaan verannan päälle parveke.   
  
Vaippaan sisäpuolelle asennetaan lisälämmöneristys. Vaipan ja 
katon eristeet vaihdetaan. Märkätilat ja saunaosasto muutetaan 
yläkertaan. Kellaritiloihin asennetaan lisälämmöneristys. Perus-
tukset paalutetaan.  
  
Salaojat ja pintavesijärjestelmä uusitaan.  
  
Asennetaan maalämpöpumppu.  
  
Rakennetaan aita ja tontille johtava uusi sisääntuloportti suunni-
tellaan Isokaivontien kohdalle. Vanha talousrakennus puretaan ja 
korvataan autokatoksella.  
  
Tässä luvassa ei käsitellä tontilla sijaitsevaa grillikatosta. 
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Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 

ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P3 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - Detaljisuunnitelmat 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - Maalämpöjärjestelmän suunnitteluasiakirjat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
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 Kun rakennustyöt aloitetaan, voidaan kiinteistölle sijoittaa enin-
tään 2 kpl siistejä työmaakoppeja. Mikäli käytetään kiinteistöllä si-
jaitsevia nykyisiä koppeja, on nämä siistittävä ja huoltomaalattava 
yksiväriseksi päärakennuksen julkisivujen sävyyn 1.11.2019 
mennessä. Uudet työmaakopit on sijoitettava tai nykyiset kopit on 
siirrettävä viimeistään 1.11.2019 mennessä vähintään korkeuten-
sa verran irti naapuritonttien rajasta sekä Ratavallintien suuntai-
sella rajalla koppien tien puoleinen julkisivu on oltava pääraken-
nuksen ulkoseinän linjassa.   
  
Ennen tämän luvan loppukatselmusta työmaakoppien on oltava 
poistettuna kiinteistöltä.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purettavan rakennuksen osalta on toimitettava lupapisteeseen 
valokuvadokumentointi ennen purkamista sekä purkamisen jäl-
keisestä tilanteesta.   
   
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten 
toteuttamista.  
  
Rakennekatselmus on pidettävä ennen rakenteiden ummistamis-
ta.   
  
Raja-aidan sijoitus omalle tontille on varmistettava.  
  
IV-poistojen toiminta on varmistettava. Uusien kattoläpivientien si-
joitus ja julkisivuvaikutukset on hyväksytettävä rakennusvalvon-
nassa.   
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Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään läm-
pöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella ra-
kennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvit-
tavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveel-
lisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
  
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus 
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.  
  
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikat-
selmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voi-
daan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, et-
tä poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta 
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille 
karttatietojen päivittämistä varten.  
  
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen 
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen 
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys 
kaupunkimittauspalveluilla.  
  
Ympäristövaikutukset  
  
Lämpökaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden 
ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä 
aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä 
ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, kadulle tai huleve-
siviemäriin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään, 
tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai 
muuta haittaa. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei 
se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallit-
semattomasti ympäristöön.  
  
Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristösuojelulain 8 §:ssä. 
Kaivon lämmönsiirtoaineena tulisi käyttää ympäristölle mahdolli-
simman haitatonta ainetta kuten etanolia. Pohjavesien pilaantu-
misriskin estämiseksi lämmönsiirtoaineena ei tulisi käyttää ety-
leeni- tai propyleeniglykolia eikä metanolia.  
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Pintavesien suora pääsy pohjaveteen tulee estää asianmukaisesti 
tiivistettyjen kaivorakenteiden avulla. Kallioperän mahdollisesti 
radonpitoisen ilman siirtyminen lämpökaivosta tulevien putkien 
läpivientien kautta asuintiloihin tulee estää tiivistämällä läpiviennit 
soveltuvilla elastisilla tiivistysaineilla.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 
rakennusvalvontapalveluun ja työtä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja. 
 

 

Päättäjä Aarno Alanko 
arkkitehti 
puh.  310 26474 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  39-1085-19-A 
 
 LP-091-2018-06658 
 
Hakija XXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0022-0020 
 Simpukkakuja 15 
Pinta-ala 2676 m² 
Kaava 9373 
Lainvoimaisuus 1989 
Sallittu kerrosala 669 m² 
Rakennettu kerrosala 610 m² 
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
 
Pääsuunnittelija Kylliäinen Hannu Lauri Juhani 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Autokatoksen ja vajan rakentaminen, hulevesijärjestelmien pa-
rannustoimenpiteet 

 
 Tontti 91-39-22-20 on hallinnonjakosopimuksella jaettu 4 itsenäi-

sesti hallinnoitavaan osaan. A osakas ja B ovat lunastaneet kau-
pungilta 148 m2 suuruisen tontinosan, jonka sallima lisäraken-
nusoikeus jaetaan A ja B kesken.  
148 m2 ala yhteisestä alueesta 91-39-9901-0 39 on liitetty kau-
punginosan korttelin 39022 tonttiin 20. Lisäalan liittyminen tonttiin 
on aiheuttanut alueen ja pihan uudelleen järjestelyn istutusten, 
tukimuurin ja aitojen osalta. Samassa yhteydessä tontin huleve-
sijärjestelyjä on kohennettu.  
Lisäksi vanha pihavaja korvataan uudella sekä etupihalle raken-
netaan uusi katos autolle ja pyörille. Hankkeessa on jo toteutettu 
pääosa pihan ja hulevesijärjestelmän kunnostustöistä, sekä auto-
katoksen pohjatyöt. Suunnitelmat on tarkoitus loppuunsaattaa esi-
tettyjen suunnitelmien mukaisesti.  
Rakennusvalvontaviranomainen ei voi varmistua siitä, että aiem-
min tehdyt muutostyöt on toteutettu määräysten edellyttämällä ta-
valla. 
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Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapuritonttien 91-39-22-11 ja 91-39-22-
22 haltijat ovat esittäneet hakemuksesta seuraavat huomautuk-
set:   
-Hakemus on asemakaavan vastainen autosuojille ja varastoille 
osoitetun rakennusoikeuden suhteen.  
-Hakemus on vastoin määräalan kaupan lähtökohtana ollutta väl-
jyyden ostamista  
-Hakemus vaikeuttaa hulevesien hallintaa  
-Hakemus on vastoin rakennusjärjestystä ja/tai muita rakenta-
mismääräyksiä pihamaan, tukimuurin ja aidan korkeuksien osalta, 
suunnitellun katoksen etäisyyden osalta tontin rajaan ja muihin 
rakennuksiin, sekä poistettujen istutusten vaikutuksesta huleve-
siin ja viherympäristöön.  
  
Hankkeeseen ryhtyvä on vastineessaan ja rakennusvalvonnalle 
toimittamissaan selvityksissä perustellut naapurin huomautusta 
seuraavin seikoin:  
-Tontin puutarha- varasto- ja autotallirakennukset on tarkemitattu 
ja niiden laajuudesta on toimitettu selvitys rakennusvalvontaan. 
Annettujen selvitysten ja rakennusvalvonnan rekisterin mukaan 
tontilla on pääkäyttötarkoituksenmukaista kerrosalaa jäljellä 
59m2, jolloin nyt toteutettu lisärakentaminen ei ylitä rekisterin mu-
kaista kerrosalaa.  
-Määräalan lunastaminen kaupungilta on mahdollistanut asema-
kaavan mukaisen tonttijaon toteutumisen ja asemakaavassa an-
netun tehokkuusluvun mukaisen rakennusoikeuden.  
-Tonttien 3922-20 ja 3922-17 rakennusten sokkeleissa on todettu 
kosteutta, jonka johdosta salaojitusta ja tonttien välistä huleve-
sijärjestelmää on tonttimuutoksen yhteydessä pyritty paranta-
maan. Piha- ja hulevesisuunnitelmat ovat ammattilaisten laatimia 
ja niissä on laskettu tontilla ja naapuritontin puolella olevan rasite-
tiellä syntyvien hulevesien määrä ja hulevesijärjestelmän tilavuus 
on mitoitettu sen perusteella. Tontilla on myös meneillään koko 
taloyhtiötä koskeva hulevesien perusparannussuunnittelu, jonka 
yhteydessä on tarkoitus liittää tontti kaupungin hulevesiviemäröin-
tiin haetun liitoskohtalausunnon mukaisesti.  
-Tonttien 3922-20 ja 3922-17 välinen tukimuuri ja myöhemmin ra-
kennettava aita on rakennettu tontin 3922-17 antamalla suostu-
muksella ja sillä estetään pintavesien valuminen tontille 3922-17. 
Tontin Simpukkakujan kääntöpaikan puoleisessa kulmassa ollut, 
alun perin liuskekivistä tehty jyrkkä yli 1,2 - 1,5 m korkea penger-
rys on muutettu vesitiiviiseen tukimuuriin uuden rajan läheisyy-
teen ja korkeaa kumpua on madallettu ja maisemoitu niin  
että maa laskee muuriin päin tasaisesti ja mukautuu kääntöpaikan 
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ja kadun tasoon. Tontti 3922-22 sijoittuu tontteja 3922-20 ja 3922-
17 korkeammalle, eikä tukimuuriratkaisu näin ollen vaikuta tontin 
3922-22 hulevesitilanteeseen tai tontin käyttöön.  
-Aiemmin kaupungin tiealueella sijainneen lahon ja vaarallisen 
kuusiaidan kaatamisesta on kaupungin katu- ja puisto-osaston 
päätös. Tonttimuutoksen yhteydessä pihan istutuksia on kunnos-
tettu ja kunnoltaan säilytettäväksi arvioitujen puiden kasvuolosuh-
teita parannettu. Normaalit tontin istutusten kunnostustyöt eivät 
edellytä luvan hakemista tai naapurien kuulemista.  
-Rakennusjärjestyksen perusteella rakennelma voi ylittää asema-
kaavan mukaisen rakennusalueen rajan 1,2m ja rakennelman voi 
sijoittaa korkeutensa etäisyydelle rajasta. Suunniteltu rakennelma 
on näiden reunaehtojen mukainen. Rakennelma ei sijoitu alle 8m 
etäisyydelle naapurirakennuksesta, joten palo-
osastointivaatimuksia naapurirakennuksen suuntaan ei synny, pa-
lo-osastointi oman rakennuksen suuntaan toteutetaan esitettyjen 
suunnitelmien mukaisesti. Katos jää pääosin olemassaolevan ai-
dan taakse, jolloin sillä ei ole merkittävää vaikutusta naapurin nä-
kymään. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 Kaavan sallima rakennusoikeus autosuojalle ja varastolle ylittyy 

uuden katoksen ja varaston osalta. Tontin kokonaisrakennusoi-
keus ei kuitenkaan ylity.  
  
Hakija perustelee tätä sillä, että lisämaan hankkimisen yhteydes-
sä lisääntynyttä rakennusoikeutta ei tontilla pystytä pääkäyttötar-
koituksen mukaiseen rakentamiseen kovin järkevästi hyödyntää, 
jolloin lisääntynyt pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoi-
keus on haluttu käyttää kevytrakenteiseen autokatokseen ja puu-
tarhavälinevarastoon.  
  
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäise-
nä ja perusteltuna. 
 

Rakennusoikeus 669 m²   Asuinkerrosalaa  
80 m²   Autosuoja (20m² asuntoa kohden)  
20 m²   Asumista palvelevia tiloja (5 m² asuntoa kohden) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 610   610 
 autosuoja 80 21  101 
 varasto 20 7  27 
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Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 28 m² 
Tilavuus 15 m³ 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - kvv-suunnitelmat 
 - pohjarakennesuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
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Tontti tulee liittää kaupungin hulevesiviemäriin toimitetun liitos-
kohtalausunnon mukaisesti loppukatselmukseen mennessä.  
  
Sijaintikatselmus tulee suorittaa, jotta autosuojan ja vajan sijainti-
tiedot siirtyvät rekisteriin.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Luvassa on otettu huomioon vain toimenpiteiden maankäytölliset 
ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Jo toteutettujen korjaus- ja 
muutostöiden tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkee-
seen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureil-
le. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 b § 125 §, 133 §, 135 §  ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Tiina Olli 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin suostumus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2022. 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    
 
 02.07.2019 § 338 50 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut 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  40-1533-19-A 
 
 LP-091-2019-01200 
 
Hakija XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0224-0003 
 Peltokylänkuja 6 
Pinta-ala 506 m² 
Kaava 12243 
Lainvoimaisuus 2015 
Sallittu kerrosala 160 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Eskola Merja Helena 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Merja Eskola 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon ja autosuojan rakentaminen 
 
 Kaupungin vuokratontille rakennetaan kaksikerroksinen, puuver-

hoiltu omakotitalo ja autokatos-polkupyörävarasto.  
  
Rakennuksen julkisivu on valkoista vaakapanelia ja harjakatto on 
tummanharmaata peltiä.  
  
Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Rakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 7 metrin 

korkeuden 0.27 metrillä ja autosuojan korkeus ylittää asemakaa-
vassa sallitun 2.5 metrin korkeuden 0.3 metrillä. Hakija perustelee 
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poikkeamista sillä, että talo sijoittuu rinteeseen uuden katusuunni-
telman ollessa tonttia ylempänä, jolloin kaavan maksimikorkeus ja 
esteettömyys ovat haasteellisia toteuttaa kaavan osoittamalla ta-
valla. Autotallin nosto-ovet vaativat myös tilaa oven yläpuolelle.  
  
Ajoyhteys tontille toteutetaan katusuunnitelmasta ja helsingin 
pientalo-ohjeesta poiketen 6 metriä leveänä, koska kaavan vaa-
timalle toiselle autopaikalle olisi muuten mahdotonta ajaa.  
  
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa. 
 

Rakennusoikeus 160 m²   Asuinkerrosalaa  
25 m²   Talousrakennuksen kerrosalaa  
8 m²   Kuistitilaa 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  157  157 
 autosuoja  25  25 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 12  12 

      
Autopaikat Yhteensä 2 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 215 m² 
Tilavuus 690 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 YM 848/2017   

YM 745/2017 
 

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 22.03.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
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Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 29.04.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

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:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
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Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2,0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 133 

§, 135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Tiina Olli 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  41-1464-19-A 
 
 LP-091-2018-09497 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0092-0004 
 Puistolan raitti 18 
Pinta-ala 18815 m² 
Kaava 7011 
Lainvoimaisuus 1973 
Sallittu kerrosala 7526 m² 
Rakennettu kerrosala 5561 m² 
Alueen käyttö Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO) 
 
Pääsuunnittelija Sallinen Jukka 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Päiväkotirakennuksen pysyttäminen paikallaan uudeksi määrä-
ajaksi 

 
 Haetaan päiväkoti Vihtori paviljonkirakennukselle (Puistolan raitti 

18) määräaikaista lupaa kymmenen (10) vuoden ajaksi.  
  
Paviljonkirakennus on vuodelta 1997. Alkuperäinen lupa 41-1134-
97-A tilapäinen lupa saa olla paikallaan 31.5.2002 saakka, v. 
2007 oli saanut kehotuksen joko purkaa tai hakea jatkoa (paikal-
laan pysyttämistä) 41-2032-07-AJ saa olla paikallaan 31.5.2017 
saakka.  
   
Kaupunkiympäristön toimiala teettää rakennuksessa tehdyn kun-
toarvion mukaisia korjauksia 8/2019 mennessä. Luettelo korjaus-
töistä on kunnonarviointilomakkeessa.  
  
Saattoliikenne hoidetaan Tenavatien varressa olevan paikoitus-
alueen kautta.    
  
Lisäksi on toimitettu selvitys rakennuksen terveellisyydestä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Ei poikkeamisia 
 
Rakennusoikeus 7526 m² (e=0,40)  

Y-tontilla saa olla asuntoja vain laitoksen toiminnalle tai kiinteistön 
hoidolla välttämätöntä henkilökuntaa varten. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 232 m² 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 02.07.2019 § 339 59 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut 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 

 

 

 
 IV-, KVV-katselmus ja loppukatselmus on pidettävä 30.9.2019 

mennessä.  
  
Määräaikainen paviljonkirakennus saa olla paikallaan kauintaan 
2.7.2029 saakka, mihin mennessä rakennuspaikka on purkami-
sen jälkeen maisemoitava rakennusvalvontapalvelun edellyttä-
mällä tavalla. 
 

Päätöksen perustelut Hanke täyttää määräaikaisen luvan myöntämisen edellytykset. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § ja 135 § 
 
 

 

Päättäjä Anne Karppinen 
Lupa-arkkitehti 
puh.  310 26407 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Kunnonarviointilomake  
 Selvitys rakennuksen kunnosta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  41-1529-19-A 
 
 LP-091-2018-07183 
 
Hakija Kuljetusrinki Oy  
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0004-0018 
 Kytkintie 22 
Pinta-ala 10536 m² 
Kaava 9200 
Lainvoimaisuus 1987 
Sallittu kerrosala 5268 m² 
Rakennettu kerrosala 1687 m² 
Alueen käyttö Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T). 
 
Pääsuunnittelija Kettunen Else Merja-Riitta 
 arkkitehti 
 Harc Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Määräaikaisen hallin rakentaminen ja teollisuusrakennuksen käyt-
tötarkoituksen osittainen muuttaminen 

 
 Rakennetaan lämmittämätön halli jätteen lajittelulaitokseksi.   

Jätteet otetaan vastaan hallissa, jossa ne kuormataan kontteihin, 
paalataan tai esikäsitellään karkeasti murskaamalla. Best-hallille 
haetaan määräaikaista lupaa 15 vuoden ajaksi.   
  
Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa (Aluehallintovirasto 
23.5.2019).  
Best-hallin julkisivuna on PVC muovitettu polyesterkangas, katto 
on valkoinen ja seinät ovat harmaat.  
  
Hallissa työskentelee samanaikaisesti keskimäärin kaksi henki-
löä.  
  
Rakennuspaikalta on purettu rakennukset VTJ-PRT 102317714D 
ja VTJ-PRT 102317712B, purkulupa 41-2292-18-P.  
   
Lisäksi rakennuspaikalla olevan teollisuusvarastorakennuksen 
(VTJ-PRT:102317711A) sisätiloja järjestetään uudelleen ja julkisi-
vut verhoillaan uudelleen. Muutosten seurauksena rakennuksen 
kerrosala pienenee.   
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Teollisuus-varastorakennuksen korjaus- ja muutostyön energia-
selvitys sekä kosteudenhallintaselvitys on toimitettu.   
  
Hallin osalta energiaselvitys ja -todistus ei ole tarpeen. Lisäksi on 
toimitettu selvitys hallin palokäyttäytymisestä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Kiinteistön 91-41-4-9 edustaja kirjoittaa 
vastustavansa vireille tullutta rakennuslupahakemusta, koska ei 
ole tietoa, miten jätteenkäsittelylaitos tulee vaikuttamaan mm. il-
manlaatuun, meluun ja liikenteeseen.  
Vastineessaan hakijan edustaja kommentoi, että toiminta on 
asemakaavan mukaista. Kiinteistölle on haettu ympäristölupa ke-
säkuussa 2018, jonka yhteydessä naapurit on kuultu. Yhtään 
huomautusta ei anomuksesta tehty. Ympäristölupahakemuksen 
yhteydessä on selvitetty vaikutukset ilmanlaatuun, meluun ja lii-
kenteeseen liittyen. 
 

Rakennusoikeus e=0,50 (5268 m²) 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Varasto 308   308 
 Varasto- ja toimistora-

kennus 
905  44 861 

 Teollisuus  1934  1934 
      

Autopaikat Rakennetut 24 
 Yhteensä 24 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 1934 m² 
Tilavuus 23700 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta  
Halli:  
Suojaustaso 1 (alkusammutuskalusto)  
Palovaarallisuus 1 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 05.02.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 14.02.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 19.06.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 - rakennesuunnitelmat 
 - aitapiirros 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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.  
  
Ennen aloituskokousta on rakennusvalvontapalvelun rakenneyk-
sikölle esitettävä hyväksyttäväksi rakennesuunnittelun ja toteu-
tuksen ulkopuolinen tarkastaja.  
  
Kosteudenhallintakoordinaattori on nimettävä ennen aloitusko-
kousta.  
  
Noudatettava ympäristöluvan lupaehtoja. Rakennuksesta on laa-
dittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Määräaikainen Best-halli saa olla paikallaan kauintaan 30.6.2034 
saakka.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureille 
(kiinteistö 91-41-4-9, Kaasutintie 23) ja Uudenmaan ELY-
keskukselle. 
 

Päätöksen perustelut Hanke täyttää määräaikaisen luvan myöntämisen edellytykset. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 §, 135 § ja 150 b-d 

§. 
 
 

 

Päättäjä Anne Karppinen 
Lupa-arkkitehti 
puh.  310 26407 
 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin huomautuskirje  
 Ympäristölupapäätös  
 Selvitys hallin palokäyttäytyminen  
 Vastine naapurin huomautukseen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  43-1737-19-D 
 
 LP-091-2019-04910 
 
Hakija Kiinteistö Oy Opus 3  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0289-0004 
 Hitsaajankatu 20 
Pinta-ala 2993 m² 
Kaava 10846 
Lainvoimaisuus 2000 
Alueen käyttö KT; Toimistorakennusten korttelialue. Rakennusten pohjakerrok-

sessa saa olla liiketilaa 
 
Pääsuunnittelija Brander Virve Helena 
 rakennusarkkitehti 
 F6 Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kahvilaksi 
 
 Toimistorakennuksen 1. kerroksessa sijaitsevat toimistotilat muu-

tetaan kahvilaksi. Kahvilassa on 24 asiakaspaikkaa.  
  
Kahvilassa on jakelukeittiö, jossa ei harjoiteta rasvoittavaa ruuan-
valmistusta.  
  
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. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 117 m² 
Paloluokka P1 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 12.06.2019 
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 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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 - 117 i §, 125 §, 133 § 

ja 135 § 
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Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  43-1762-19-B 
 
 LP-091-2019-04947 
 
Hakija Kiinteistö Oy Hertsikka  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0053-0004 
 Laivalahdenkatu 8b 
Pinta-ala 6106 m² 
Kaava 8238 
Lainvoimaisuus 1981 
Sallittu kerrosala 12212 m² 
Rakennettu kerrosala 8833 m² 
Alueen käyttö TTV: Teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Laine Matti Otto Antero 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Matti Laine Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Myymälärakennuksen ajorampin alle laajennetaan rangasvarasto 
 
 Tontilla olevaa rakennusta laajennetaan lämmittämättömällä ren-

gasvarastolla.   
Rengasvaraston pinta-ala on 174 m² ja tilavuus 902 m³.  
  
Uusi rengasvarasto tulee toiselta pitkältä sivultaan kiinni nykyisiin 
huoltotiloihin ja toiselta pitkältä sivultaan kiinni rengas-, jätevaras-
to-, muuntamo- ja SPK -tiloihin. Uusi rengasvarasto tulee osittain 
2. kerrokseen johtavan ajoluiskan alle. 
 

Lisäselvitys Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi sillä laajennusosan sisäilmaston yl-
läpitämiseen ei käytetä energiaa, eikä laajennuksella ole vaiku-
tusta olevan rakennuksen energiatehokkuuteen. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 varasto  174  174 
 kerrosalaa 8833   8833 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 174 m² 
Tilavuus 902 m³ 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 19.06.2019 
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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 
 
 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 02.07.2019 § 342 79 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut 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 

 

 

 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. 

 
Päätöksen perustelut Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja muut lu-

van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 119 §, 125 §, 131 §, 

133 §, 135 §. 
 
 

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Palotekninen suunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  43-1766-19-D 
 
 LP-091-2019-04409 
 
Hakija Kiinteistö Oy Opus 3  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0289-0004 
 Hitsaajankatu 20 
Pinta-ala 2993 m² 
Kaava 10846 
Lainvoimaisuus 2000 
Alueen käyttö KT; Toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Brander Virve Helena 
 rakennusarkkitehti 
 F6 Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos koulutustiloiksi 
 
 Toimistorakennuksen 4. kerroksessa sijaitsevat toimistotilat muu-

tetaan koulutustiloiksi.   
  
Tiloissa tehdään sisäisiä tilajärjestelyitä sekä rakennetaan uusia 
WC-tiloja muuttamalla siivouskomero ja varasto wc-tilaksi.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys ei ole tarpeen. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Haettu toimenpide ei ole voimassa olevan asemakaavan mukais-

ta toimintaa. Kaavoittaja on kannanotossaan puoltanut hanketta 
ja toteaa, että koulutuskäyttö ja varsinkin tässä laajuudessa suh-
teessa kokonaisuuteen on vähäinen poikkeama. Poikkeamista 
voidaan pitää vähäisenä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 477 m² 
Paloluokka P1 
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________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

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

135 § ja 175 § 
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Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  45-1463-19-A 
 
 LP-091-2018-06789 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0049-0001 
 Sinivuokonpolku 9 
Pinta-ala 10052 m² 
Kaava 10835 
Lainvoimaisuus 2001 
Sallittu kerrosala 6031 m² 
Rakennettu kerrosala 1654 m² 
Alueen käyttö Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL) 
 
Pääsuunnittelija Sallinen Jukka 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Koulurakennusten pysyttäminen paikallaan uudeksi määräajaksi 
 
 Haetaan Roihuvuoren ala-asteen ja Marjaniemen sivukoulun käy-

tössä oleville lisätiloille määräaikaista lupaa viiden (5) vuoden 
ajaksi.    
  
Sinivuokonpolku 9:n viipalekoulut ovat valmistuneet v. 1998 ja 
2000. Rakennusten alkuperäinen määräaikainen lupa 45-1135-
04-A on umpeutunut 30.5.2009.  
  
Kaupunkiympäristön toimiala on teettänyt rakennuksissa vuonna 
2017 tehdyn kuntoarvion mukaiset korjaukset. Luettelo korjaus-
töistä on liitteenä olevassa kunnonarviointilomakkeessa.    
  
Asiointi- ja saattoliikenne hoidetaan huoltopihan, Sinivuokonpolun 
ja Valkovuokonpolun kautta.  
  
Lisäksi on toimitettu selvitys rakennuksen terveellisyydestä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapuritontin 91-433-2-880 haltijat ovat 
esittäneet hakemuksesta seuraavat huomautukset:  
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Koulun pihan käytöstä kouluajan ulkopuolella tapahtuvasta häiri-
östä ja toivoo että ulkopuolisten häiriökäyttäytyminen piha-
alueella on estettävä ja vaatii koulualueen aitaamista.  
  
Hakija vastineessaan kiittää huomautuksesta ja ymmärtää asuk-
kaiden näkökulman. Häiriökäyttäytymisestä aiheutuvat ongelmati-
lanteet kouluajan ulkopuolella kuuluvat poliisille. Tontille rakenne-
taan uusi paviljonki päiväkotikäyttöön, jonka käyttöönotto on elo-
kuussa 2019. Toivotaan uuden rakennuksen rauhoittavan tilan-
netta avoimella tontilla kunnes uusi päiväkoti ja ala-aste Vaapuk-
ka valmistuu kesällä 2021. Vaapukan valmistumisen myötä pavil-
jonkirakennukset poistuvat. Vaapukan yhteyteen suunnitellaan 
piha-alueet istutuksineen ja aidattuine leikkipihoineen, joka ehkäi-
see läpiajoa tontilla. Tontin aktiivisen käyttöönoton myötä häiriö-
käyttäytyminen tontilla tulee vähentymään. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Ei poikkeamisia 
 
Rakennusoikeus 6031 m² (e=0,6) 
 
Autopaikat Rakennetut 4 
 Yhteensä 4 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 474 m² 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 IV-, KVV -katselmus ja loppukatselmus on pidettävä 30.8.2019 
mennessä.  
  
Määräaikaiset paviljonkirakennukset saavat olla paikallaan kauin-
taan 2.7.2024 saakka, mihin mennessä rakennuspaikka on pur-
kamisen jälkeen maisemoitava rakennusvalvontapalvelun edellyt-
tämällä tavalla.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneelle naapurille 
(kiinteistö 91-433-2-880, Valkovuokonpolku 16). 
 

Päätöksen perustelut Hanke täyttää määräaikaisen luvan myöntämisen edellytykset. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § ja 135 § 
 
 

 

Päättäjä Anne Karppinen 
Lupa-arkkitehti 
puh.  310 26407 
 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin huomautuskirje  
 Kunnonarviointilomake  
 Selvitys rakennuksen kunnosta  
 Vastine naapurin huomautukseen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  54-1462-19-A 
 
 LP-091-2018-09495 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0287-0003 
 Leikosaarentie 37 
Pinta-ala 14127 m² 
Kaava 11598 
Lainvoimaisuus 2007 
Sallittu kerrosala 7950 m² 
Rakennettu kerrosala 3757 m² 
Alueen käyttö Palvelurakennusten korttelialue (P) 
 
Pääsuunnittelija Sallinen Jukka 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Päiväkotirakennusten pysyttäminen paikallaan uudeksi määrä-
ajaksi 

 
 Haetaan päiväkotikäytössä oleville paviljonkirakennuksille Uutela 

1 ja Uutela 2 määräaikaista lupaa viiden (5) vuoden ajaksi.  
  
Rakennusten alkuperäinen lupa on myönnetty 1.9.2009 viiden 
vuoden ajaksi tunnuksella 54-2208-09-A paikallaan kauintaan 
1.9.2014. Jatkoluvalla 54-2206-12-AJ on Ratu 55907 paviljongin 
määräaikaa jatkettu 31.5.2018 saakka ja Ratu 55692 paviljongin 
paikallaan pysyttämistä on 24.9.2015 annetulla 54-2738-15-AL 
luvalla jatkettu 1.9.2019 saakka.  
  
Asiointi- ja saattoliikenne hoidetaan huoltopihan, Aurinkotuulen-
kadun ja Leikosaarenkadun kautta.  
  
Luettelo tehdyistä korjaustöistä on kunnonarviointilomakkeessa.    
  
Lisäksi rakennuksista on toimitettu selvitys rakennusten terveelli-
syydestä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Ei poikkeamisia 
 
Rakennusoikeus 7950 m²    

Asemakaavassa olevan kerrosalan lisäksi saa rakentaa autohal-
leja ja -katoksia.  
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakennusalan ulko-
puolelle saa sijoittaa tontin toimintaan liittyviä rakennuksia enin-
tään 500 k-m². 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 714 m² 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 IV-, KVV-katselmus ja loppukatselmus on pidettävä 30.8.2019 
mennessä.  
  
Määräaikaiset paviljonkirakennukset saavat olla paikallaan kauin-
taan 1.9.2024 saakka, mihin mennessä rakennuspaikka on pur-
kamisen jälkeen maisemoitava rakennusvalvontapalvelun edellyt-
tämällä tavalla. 
 

Päätöksen perustelut Hanke täyttää määräaikaisen luvan myöntämisen edellytykset 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § ja 135 § 
 
 

 

Päättäjä Anne Karppinen 
Lupa-arkkitehti 
puh.  310 26407 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Selvitys rakennuksen kunnosta  
 Tutkimus kosteusmittauksista  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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  54-1715-19-A 
 
 LP-091-2017-01433 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Vuosaaren Svengi / Pallas Rakennus Etelä-

Suomi Oy  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0079-0007 
 Punakiventie 19 
Pinta-ala 2824 m² 
Kaava 12280 
Lainvoimaisuus 2017 
Sallittu kerrosala 2743 m² 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK);    

Rakennusala kerrostalolle (IV) ja erikseen 2,4 m leveälle parvek-
keelle (par);   
Lisäksi: parvekkeet on rakennettava kiinni nuolen osoittamaan ra-
kennusalan rajaan. 

 
Pääsuunnittelija Matomäki Mari Johanna 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Neljäkerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen neljän tontin 
muodostaman kokonaisuuden viimeisenä vaiheena 

 
 Hakijan hankekuvaus:  

  
'Rakennettava rakennus on neljäkerroksinen asuinkerrostalo. 
Maantasokerroksessa ovat autotallit ja aputilat. 2-4. kerroksissa 
on asuntoja, jotka avautuvat asemakaavan mukaisesti pihakadun 
suuntaan. Sisäpihan puolella on muutama pienempi asunto, jois-
sa on ranskalainen parveke. Kadulle päin avautuvissa asunnoissa 
parveke on asemakaavan mukaisesti koko asunnon mitalta.  
  
Kohteen tontti on osa rakennettavaa korttelikokonaisuutta, jotka 
kaikki rakennukset liittyvät toisiinsa kulkuaukon yli menevällä ve-
sikaton osalla. Rakennuksessa on viherkatto. Tontti rajautuu Pu-
nakiventiehen ja piha-alueeseen. Tontti on täydennysrakentamis-
ta 1960-luvulla rakennetun ns. 'Revellin korttelin' luoteiskulmaan. 
Viereiset Viljo Revellin suunnittelemat pistetalot ja paikoituslaitos 
massiivisella betonikannella ovat asemakaavassa suojeltuja. Pu-
nakiventie muuttuu tältä osin pihakaduksi.   
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Kadunpuolen julkisivu on hyvin lasinen ja kiiltävä. Pääjulkisivun 
muodostavat aitokaariset parvekelaatat ja parvekekaideputket. 
Parvekekaidelasi on ns. pystytolpaton. Parvekkeet lasitetaan. 
Alimman parvekelattian alapintaan asennetaan syvennykseen va-
lojuova, sisäänkäyntien kohtaa korostetaan useammalla juovalla. 
Kaavassa autotallien ovet on määritelty puupintaisiksi ja siksi ko-
ko kadunpuoleinen julkisivu on suunnitelmissa puupintaista. Ka-
dunpuolen maantasokerrosta lukuun ottamatta julkisivut ovat 
pääosin valkoisia. Sisäpihan ja rakennusten päätyjen julkisivut 
tehdään valkobetonista. Sisäpihan julkisivut tehdään paanumittai-
sesta limilautajäljitelmästä. Elementtisaumojen sijainteihin on 
kiinnitetty erityistä huomiota.   
  
Koko suunnitelma on esteetön.'  
  
Asuntoja on 45 kpl. Autopaikkoja on tontilla 19 kpl ja erikseen ton-
tilla 2 11 kpl. Polkupyöräpaikkoja on yhteensä 80 kpl, joista 34 kpl 
on tonttien yhteisessä pihavarastossa tontilla 6.  
  
Erityisselvitykset:  
- Perustamistapalausunto (4 tonttia)  
- Vesi- ja viemäriliitoslausunto ja -kartta  
- Riskiarviot (3 kpl; R1)  
- Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet  
- Rakennetyypit (esitetty erillisessä rakennesuunnitelmassa)  
- Palotekninen suunnitelma, selvitys (Pelastuslaitoksen tarkasta-
ma)  
- Palotekninen suunnitelma, liitepiirustukset  
- Energiaselvitys ja -todistus (B, E-luku 87)  
- Kosteudenhallintasuunnitelma (2 tonttia: Sävel, Svengi)  
- Pinta-alakaaviot rakennusoikeuslaskelmia varten  
- Väestönsuojailmoitus (106 m²; 124 hlöä)  
- Rakennuksen tietomalli 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asuinkerrosala ylittää sallitun enimmäismäärän 2 m²:llä.  

  
Parvekkeiden syvyys on alle 2,4 metriä, mutta toteutettavassa 
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mallissa kaiderakenteineen mitta 2,3 m. Parvekkeet jatkuvat koko 
julkisivun mitalta asemakaavan mukaisesti ja osa asunnoista 
avautuu pohjoiseen, jolloin asuntoon saadaan lisää valoa.   
  
Rakennus poikkeaa hieman katulinjasta, jotta rakennusten kul-
mien mitat pysyvät tasalukuina ja rakennus on helpompi mitoittaa 
paikoilleen.  
  
Poikkeamiset ovat vähäiset ja perustellut. 
 

Rakennusoikeus 8200 m² Asuinkerrosala kaavatontilla 3, joka on jaettu uusien 
kaavatonttien pinta-alojen suhteessa osiin:    
    
Tontti 4:    
1703 m² Asuinkerrosala    
    
Tontti 5:    
1613 m² Asuinkerrosala    
    
Tontti 6:    
2141 m² Asuinkerrosala    
    
Tämä tontti 7:    
2743 m² Asuinkerrosala    
    
Lisärakennusoikeudet:    
- Saa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi rakentaa 
maantasokerrokseen pysäköintiä ja huoltoa = Lisäkerrosala 1 = 
autotallit + käytävät.    
- Asukkaiden muut aputilat asemakaavan edellyttämällä tavalla 
vähintään 10 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta kerros-
alan lisäksi (tällä tontilla vähintään 274 m²) = Lisäkerrosala 2 = 
väestönsuoja (irtaimistovarastot) + asumista palvelevat muut tilat 
(muut varastot, sauna-, pesula- ja kuivaustilat). 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Lisäkerrosala 1  563  563 
 Lisäkerrosala 2  307  307 
 Asuinkerrosala  2745  2745 
 MRL 115 §  173  173 
      

Autopaikat Rakennetut 11 
 Kiinteistön ulkopuoliset 11 
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 Yhteensä 30 
 Rakennetaan 19 
 
Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm Kiinteistön ulkopuolella 
 S1 106 1 Ei 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 3789 m² 
Tilavuus 13074 m³ 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 27.05.2019 
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 
 - pihan liittyminen katualueeseen 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyön aikainen kosteudenhallinnasta vastaava koordi-
naattori tulee olla nimettynä ennen aloituskokouksen koolle kut-
sumista.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Rakentamisessa on noudatettava rakennuslautakunnan hyväk-
symää ohjetta: Pohjavesialue - Rakentamistapaohje tärkeälle 
pohjavesialueelle rakentamisesta.  
  
Rakennustyössä tulee noudattaa Punakiventien ja Lokkisaaren-
tien katu- ja rakennussuunnittelun koordinointiryhmässä sovittuja 
mahdollisia reunaehtoja infrarakentamisen osalta. Pihakadun 
osalta tulee toimittaa erillissuunnitelma (pihan liittyminen katualu-
eeseen) hyvissä ajoin ennen työvaihetta.  
  
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.  
    
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
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Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön otetta-
vaksi, on 11.4.2017 päivätyn neljän uuden tontin (54079/4-7) ja 
tontin 54079/2 välisen allekirjoitetun rasitesopimuksen (liitteineen 
22 sivua) mukaiset yhteisiä järjestelyjä koskevat rasitteet oltava 
perustettuna tai järjestelyjen pysyvyys on muuten varmistettava 
rakennusvalvontapalvelun hyväksymällä tavalla: mm. tontille 2 si-
joittuvat autopaikat (11 kpl) ja tontilla 6 olevaan pihavarastoon si-
joittuvat polkupyöräpaikat (34 kpl).  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 131 

§, 133 §, 135 §, 141 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Rasitesopimus  
 Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto  
 Alueen koordinointiryhmän muistio  
 Jäljennös vuokrasopimuksesta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.07.2019, 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 19.07.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 20.07.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 20.07.2024. 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.  
 

 

  

 


