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Lupayksikön 1 viranhaltijat ovat 30.7.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 373-376 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 2.8.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  13-1854-19-D 
 
 LP-091-2019-02563 
 
Hakija As Oy Mechelininkatu 19  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0438-0019 
 Mechelininkatu 19 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AKe: Asuntokerrostalojen korttelialue, jossa saa olla liike-, toimis-

to- ja niihin varrattavia huoneistoja ainoastaan kadun varrella ole-
van rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa  
  
So: Tontti, jolla oleva rakennus on historiallisesti tai rakennustai-
teellisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa 
syytä.  
  
RKY: Etu-Töölön kaupunginosa kuuluu Museoviraston valtakun-
nallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen. 

 
Pääsuunnittelija Järvelä Jyri Jarkko 
 rakennusarkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Tuuletusparvekkeiden uusiminen sisäpihan puolella suojellussa 
rakennuksessa vanhan mallin mukaan 

 
 7-kerroksinen asuinkerrostalo osoitteessa Mechelininkatu 19, 

valmistunut 1927, suunnittelija arkkitehti J. W. Tikka.  
  
Rakennuksen sisäpihan julkisivuilla on yhteensä 10 kpl tuuletus-
parvekkeita kahdessa eri linjassa, A- ja B-rappujen yhteydessä. 
Tuuletusparvekkeiden tarkkaa korjaushistoriaa ei ole tiedossa. 
Huonokuntoiset tuuletusparvekkeet uusitaan kokonaan. Parvek-
keet uusitaan pääpiirteissään vanhan mallin mukaisiksi ja noudat-
taen nykyistä väritystä. Pinnakaide säilytetään ulkonäöltään van-
han kaltaisena, mutta pinnajakoa tihennetään ja kaidetta korote-
taan käyttöturvallisuus huomioiden. 
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Lisäselvitys Lupahakemuksen liitteeksi on toimitettu Suomen Talokeskus Oy:n 
2018 laatima tuuletusparvekkeiden kuntotutkimus.  
  
Hankkeeseen ryhtyvä on valtuutettu hankkeen osapuoleksi Lupa-
pisteessä, eikä erillistä valtakirjaa ole tämän vuoksi katsottu tar-
peelliseksi. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 119 §, 120 a 

§, 122 §, 125 §, 131 §, 133 §, 135 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.08.2019, 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 16.08.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 17.08.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 17.08.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

Käyttöönottaminen Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä 
edellytetty loppukatselmus on pidetty.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  38-1917-19-C 
 
 LP-091-2019-04250 
 
Hakija Asunto Oy Rapakivenkuja 1  
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0025-0001 
 Rapakivenkuja 1 
Kaava 11520 
Lainvoimaisuus 2007 
Alueen käyttö AK: Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
Sr-2: Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja asemakaava-
historiallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuk-
sessa tehtävät korjaustyöt on tehtävä ensisijaisesti säilyneet, al-
kuperäistoteutuksen mukaiset rakennusosat korjaten. Julkisivus-
sa on sallittu ainoastaan betoni- ja sileät rappauspinnat. Pää-
tyseinissä sallitaan myös muurattu tiilipinta. Julkisivujen muutos-
työt on tehtävä siten, että ikkuna-aukotuksen ja parvekekaiteiden 
asema suhteessa julkisivupintaan säilyy alkuperäisenä tai alkupe-
räisen kaltaisena.  
  
RKY: Pihlajamäen lähiö kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen.  
  
Pihlajamäen asuntoalue asuinalue kuuluu kansainvälisen 
DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin 
arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. 

 
Pääsuunnittelija Maununaho Katja Maria 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Huvila Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Suojellun asuinkerrostalon itäjulkisivun ulko-ovien uusiminen al-
kuperäisen mallin mukaan ja sisäänkäyntikatosten rakentaminen 

 
 Hankkeessa uusitaan rakennuksen itäjulkisivun ulko-ovet ja ra-

kennetaan uudet katokset näiden ovien päälle. Uusittavat ovet 
ovat alun perin olleet puu-lasiovia, mutta ne on myöhemmin vaih-
dettu metallisiksi lasioviksi. Katoksen rakentamisen myötä ovi 
saadaan paremmin sääsuojattua, ja se voidaan vaihtaa alkupe-
räistä ratkaisua vastaavaan lasitettuun puuoveen.   
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Pihan puoleiset varastonovet uusitaan nykyisen kaltaisiksi maala-
tuiksi laakaoviksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta tai ympäristöä. 
 

Lisäselvitys Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö 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 
 
 Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee omalta 

osaltaan huolehtia rakennustyön valvonnasta ja siitä, että toteutus 
on myönnetyn toimenpideluvan mukainen.    
    
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Päätöksen perustelut Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja muut lu-
van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 119 §, 126 §, 126 a §, 

133 §, 138 §. 
 
 

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.08.2019, 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 16.08.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  43-1859-19-CMY 
 
 LP-091-2019-05929 
 
Hakija Kesko Oyj  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0172-0001 
 Hiihtäjäntie 2a 
Kaava 10025 
Lainvoimaisuus 1993 
Alueen käyttö K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa 

sijoittaa myös palvelutilaa. Rakennetusta kerrosalasta saa enin-
tään 40% olla muuta kuin liike- ja palvelutilaa. 

 
Pääsuunnittelija Lampi Juha Petri 
 arkkitehti 
 Innovarch Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Liikerakennuksen julkisivuihin asennettavien mainoslaitteiden ja 
aurinkopaneeleiden yleissuunnitelma 

 
 Aurinkopaneeleille on varattu rakennuksen julkisivuista neljä alu-

etta, laitekentät 1-4.  
  
Mainoslaitteet ovat irtokirjainvalomainoksia ja logoja.  
  
Laitteiden materiaalit, mitat ja sijainti on esitetty tarkemmin pääpii-
rustuksissa.   
   
Liikerakennuksen idän, Herttoniemen metroaseman, puoleiselle 
julkisivulle rakennetaan valaistut näyteikkunat, joissa valaistus on 
näyteikkunan sisäpuolella. Näyteikkunoiden tulee olla siistit ja tyy-
likkäät. 
 

Lisäselvitys Hakemuksen liitteeksi on toimitettu selvitys aurinkopaneelien 
mahdollisista heijastus- ja häikäisyvaikutuksista ympäristöön, jon-
ka mukaan paneelit eivät aiheuta merkittävää haittaa Itäväylän 
ajoneuvoliikenteelle.  
  
Tämä julkisivulaitteita koskeva yleissuunnitelma korvaa aikai-
semman mainoslaitteiden yleissuunnitelman, lupatunnus: 43-
2673-17-CMY. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Kiinteistön omistajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman 

noudattamista mainosten vaihtuessa. Tähän mainosten yleis-
suunnitelmaan sisältymättömät mainoslaitteet tulee poistaa. Ra-
kennuksen rakenteita ei saa vahingoittaa mainoksia, laitteita tai 
niiden kiinnikkeitä uusittaessa tai poistettaessa.    
     
Valaistuksesta, aurinkopaneeleista tai mainoslaitteista ei saa ai-
heutua häikäisyä, häiriötä tai vaaratilanteita ympäristössä. Mikäli 
näistä toimenpiteistä aiheutuu ko. ongelmia, tulee laite viimekä-
dessä poistaa. Tarpeettoman kirkasta valaistusta tulee kaikissa 
olosuhteissa välttää.  
  
Tässä luvassa on arvioitu julkisivuihin asennettavien laitteiden 
osalta vain laitteen kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaiku-
tuksia, hakija vastaa kaikista laitteiden turvallisuuteen ja terveelli-
syyteen liittyvistä näkökohdista sekä huollosta ja ylläpidosta.  
  
Laitteille on laadittava tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Päätöksen perustelut Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja muut lu-
van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 119 §, 120 a §, 126 

§, 126 a §, 133 §, 138 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ympäristöselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.08.2019, 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 16.08.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  49-1777-19-A 
 
 LP-091-2018-05238 
 
Hakija XXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0150-0008 
 Itätuulentie 1 
Pinta-ala 1554 m² 
Kaava 7920 
Lainvoimaisuus 1979 
Sallittu kerrosala 311 m² 
Rakennettu kerrosala 283 m² 
Alueen käyttö Erillisten, enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue (AO). 
 
Pääsuunnittelija Lukasczyk Martin 
 arkkitehti, diplomi-insinööri 
 ORTRAUM Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Autosuojien purkaminen, pientalon ja kahden autosuojan raken-
taminen 

 
 Rakennetaan kaksikerroksinen pientalo ja kaksi autosuojaa.   

  
Rakennuspaikalla on 1964-vuonna rakennettu yksikerroksinen 
paritalo. Rakennuspaikalta puretaan kaksi autosuojaa.  
  
Hanke perustuu Helsingin kaupunki kaupunkiympäristön toimialan 
maankäyttöjohtajan 21.12.2018 tekemään poikkeamispäätökseen 
49-1740-18-S, jossa myönnetään tontin tehokkuusluvun nostami-
nen e=0,2 lukuun 0,25 ja kaksikerroksisen asuinrakennuksen 
enimmäiskorkeuden nostaminen 7 metristä 7,5 metriin.  
  
Asuinrakennus ja autosuoja 1 A ovat CLT-massiivipuusta. Asuin-
rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Autosuoja 1 B 
julkisivun ulkoverhouslauta on vaalean harmaa. Uudisrakennus-
ten vesikatteena on tumman harmaa pelti.  
  
Asuinrakennus on esteetön.  
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Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asuinrakennuksen julkisivun korkeus enimmillään on noin 9,4 

metriä. Rakennuksen korkeus on keskikorkeuslaskelman mukaan 
7 metriä.  
  
Autotalli 1B ylittää tontin sisäisen rakennusrajan tielle päin noin 
0,2 metriä, koska autotalli on suunniteltu olemassa olevia perus-
tuksia hyödyntäen. Autotallin takana on luonnontilaista pihaa ja 
kalliota, jotka halutaan säilyttää.  
  
Hankkeeseen ryhtyvä on esittänyt suunnitelmat naapureille, eikä 
heillä ole ollut niistä huomautettavaa. Poikkeamisia voidaan pitää 
vähäisinä. 
 

Rakennusoikeus e=0,25 (388 m²) Tontin rakennusoikeutta on nostettu poikkeamis-
päätöksellä, kaavassa e=0,2. Asemakaavaan merkityn kerrosalan 
lisäksi saa rakentaa autosuojia enintään 20 m²/asunto, kuitenkin 
enintään 20 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta, sekä mui-
ta asuntojen ulkopuolisia, asumista palvelevia tiloja kuten varasto-
, huolto-, askartelu- ja kokoontumistiloja enintään 12 m²/asunto, 
kuitenkin enintään 15 % asemakaavaan merkitystä kerrosalasta. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 268 60  328 
 autosuoja-ja varastoti-

laa 
45 60 45 60 

 US yli 250 mm  2  2 
      

Autopaikat Yhteensä 3 
 Rakennetaan 3 
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Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 123 m² 
Tilavuus 440 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 07.05.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 03.05.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 15.04.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 10.04.2019 
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 
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 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - 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.  
 

 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.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
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Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
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.  
  
Ennen kuin rakennus osaksikaan hyväksytään käyttöön, on es-
teetön sisäänkäynti oltava rakennettuna.  
  
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 a-j §, 125 §, 127 §, 133 §, 

135 §, 139 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Pirjo Malm-Kastinen 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26411 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Poikkeamispäätös  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Keskikorkeuslaskelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.08.2019, 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 16.08.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 17.08.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 17.08.2024. 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.  
 

 

 


