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Lupayksikön 1 viranhaltijat ovat 17.9.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 466-482. 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 20.9.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  12-2301-19-C 
 
 LP-091-2019-05807 
 
Hakija Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-9903-0101 
 Lenininpuisto 
Pinta-ala 154019 m² 
Kaava Asemakaava 12395 
Lainvoimaisuus 2019 
Sallittu kerrosala 136179 m² 
Alueen käyttö Puisto (VP) 
 
Pääsuunnittelija Ortia Marja Liisa 
 arkkitehti 
 Ramboll Finland Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide City-wc:n rakentaminen 
 
 Helsinginkadun varrelle Diakoniapuistoa vastapäätä sijaitsevalle 

puistoalueelle sijoitetaan mallihyväksytty City-wc.   
  
Hankkeen kvv-suunitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan lu-
pahakemuksen yhteydessä. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §. 
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Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa 
maisema-arkkitehti 
puh.  310 26419 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  17-2159-19-C 
 
 LP-091-2019-05475 
 
Hakija Kiinteistö Oy Televisiokatu 3  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0058-0001 
 Televisiokatu 3 
Kaava 11444 
Lainvoimaisuus 2006 
Alueen käyttö KTY: Liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teol-

lisuusrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kuslap Toomas 
 sisustusarkkitehti 
 ISS palvelut 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteen kiinnittäminen julkisivuun 
 
 Danske Bank mainoslaitteen asentaminen kiinteistön pohjoispää-

tyyn. 
 
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.  
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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 
 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  17-2355-19-C 
 
 LP-091-2019-04915 
 
Hakija Neste Markkinointi Oy  
 
Rakennuspaikka Kumpula, 091-410-0006-0000 
 Veturitie 19 
Kaava 7510 
Lainvoimaisuus 1978 
Alueen käyttö LR; Rautatiealue  

lrta; Tavara-asemaksi varattava rautatiealueen osa  
Alueelle saadaan sijoittaa myös liikenteen hoitoon liittyviä toimis-
totiloja, rautatiekaluston ja moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaa-
motiloja sekä näihin verrattavia tiloja. Toimistotiloja saadaan ra-
kentaa enintään 15% alueen rakennusoikeudesta. 

 
Pääsuunnittelija Vienamo Timo Antero 
 arkkitehti 
 MK2 Oy Arkkitehtuuri & Rakennuttaminen 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Uudet diesel-säiliö ja lisäainesäiliö-kontti, sekä liikepaikkamerkki. 
Aidan rakentaminen sekä uusi ajoyhteys. 

 
 Oleva Truck jakelupiste muutetaan yleiseksi raskaanliikenteen 

diesel-polttonesteen jakelupisteeksi. Kohteeseen asennetaan uu-
det 30 m3 Dieselsäiliö ja 4 m3 Ablue (urea säiliö) - kontti, sekä 
uusi liikepaikkamerkki. Jakeluasema rajataan muusta piha-
alueesta 2,5 m korkealla metalliverkkoaidalla. Jakelualueelle teh-
dään uusi ajoyhteys purkamalla olevaa aitaa. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti tai asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - loppukatselmus 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Toimenpiteen tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.  
  
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.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  28-2318-19-P 
 
 LP-091-2019-07465 
 
Hakija XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Vähä Meilahti, 091-437-0001-0010 
 Metsäläntie 9 
Kaava 12185 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö VR; Retkeily- ja ulkoilualue. 
 
Pääsuunnittelija Maaniitty Petri Tapani 
 muu 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Puutarhamyymälän toimistorakennuksen purkaminen 
 
 Puretaan 1980-luvulla pystytetty puutarhamyymälän toimistora-

kennus (Ratu 42091) sekä alalla sijaitsevat rakennelmat ja aidat 
hakemuksen hankekuvauksen mukaisesti.  
  
Vuokrattu määräala on voimassa olevan asemakaavan nro 12185 
mukaan retkeily ja ulkoilualueella (VR) ja kuuluu raidejokerille va-
rattuun alueeseen, ja vuokrasopimus on irtisanottu.  
  
Konteista koottu puurunkoinen ja lautaverhoiltu toimistorakennus 
siirretään paikalta kokonaisena uuteen osoitteeseen.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitusta ei ole katsottu tarpeelliseksi toi-
mittaa rakennuksen sekä katosten rakennusmateriaaleista johtu-
en.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (12185/2014).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta, jolla ei ole ollut 
huomautettavaa.   
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (18.9.2019). 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti tai asemakaavan sisältö 
huomioon ottaen. 

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 10.09.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
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.  
  
Asbestin/ mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryh-
tyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön 
turvallisuudesta (798/2015).   
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
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Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
  
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.   
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § 69 § 
 

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  28-2358-19-DM 
 
 LP-091-2019-05960 
 
Hakija Helsingin asumisoikeus Oy  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0316-0001 
 Tammiontie 1 
Kaava 11326 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kaasinen Esko Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimi Kaasinen 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutoksia lupaan 28-0109-19-D 
 
 Hankkeeseen on myönnetty rakennuslupa 28-0109-19-D, käyttö-

tarkoituksen muutos liiketilasta ravintolaksi.  
Muutoksen yhteydessä tehdään huoneiston sisäisiä tilajärjestelyjä 
sekä rakennetaan valmistuskeittiö.  
  
Nyt tehdään muutoksia WC-tiloihin, keittiön ja salin sekä henkilö-
kuntatilojen järjestelyihin sekä rakenteisiin ja LVI-järjestelyihin, 
Rakennesuunnittelija sekä LVI-suunnittelija vaihdetaan.  
  
Elintarviketurvallisuusosaston lausunto on päätöksen liitteenä. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 29.07.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
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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 
 - palokatkosuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin työtä johtamaan on  

hyväksytty vastaava työnjohtaja.  
  
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle  
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja  
rakennusvalvontapalvelun lisäksi taloyhtiöstä.  
  
Rakentamisen yhteydessä ennen tilojen käyttöönottoa on  
todennettava ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja olemassa  
olevien asuintilojen välinen ääneneristävyyden toteutuminen si-
ten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa ja raken-
nusvalvonnalle on esitettävä äänimittauspöytäkirja ääneneristä-
vyydestä.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.  
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn  
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.  
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä  
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

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

135 §  
Ympäristöministeriön asetus 796/2017 7 § 
 

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  34-2259-19-A 
 
 LP-091-2019-02052 
 
Hakija Asunto Oy Alkutie 60 , Helsinki, c/o Kotitehdas Oy  
 
Rakennuspaikka Pakila, 091-034-0075-0005 
 Alkutie 60 
Pinta-ala 1284 m² 
Kaava Asemakaava 7806 
Lainvoimaisuus 1978 
Sallittu kerrosala 321 m² 
 
Pääsuunnittelija Michael Pet Kim 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rivitalon rakentaminen, autosuojan rakentaminen, rakennuksen 
purkaminen 

 
 Rakennetaan betonirunkoinen asuinrivitalo, jossa neljä asuntoa. 

Rakennus on pulpettikattoinen, julkisivumateriaalina valkoinen ja 
harmaa rappaus sekä kuultokäsitelty puu. Vesikaton materiaalina 
tummanharmaa bitumihuopakate.  
  
Rakennetaan autokatos neljälle autopaikalle. Autokatokseen on 
kytkettynä tekninen tila ja jätekatos.  
  
Tontilla oleva vanha yksiasuntoinen pientalo puretaan. Talosta on 
tehty haitta-ainekartoitus, jonka perusteella kohteessa on asbes-
tia sisältäviä rakenteita.  
  
Lämmitysjärjestelmä: Kaukolämpö. Asunnoissa koneellinen pois-
to- ja tuloilmanvaihto.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B (2018). 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapuritontin 34075-15 haltijat ovat esittäneet hakemuksesta 
ja/tai poikkeamisista huomautuksen.  
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Huomautuksessa todetaan:  
1) alkuperäisen suunnitelman aiheuttavan huomattavaa tarvetta 
maanpinnan korottamiseksi tontin takaosassa sekä jyrkkää 
maanpinnan kallistusta kohti naapuritonttia; muistutetaan, että 
tämä on ristiriidassa Helsingin rakennusjärjestyksen kanssa, jon-
ka mukaan pihamaan korkeusasemien on sopeuduttava olemas-
sa olevan ympäristön ja suunniteltuihin katualueen ja naapurikiin-
teistöjen korkeusasemiin.  
  
2) että asemapiirustukseen ei ole merkitty asemakaavan mukais-
ta istutettavaa aluetta.  
  
3) ettei esteettömyyden perusteella tehdyssä rakennusoikeuden 
ylityksessä ole huomioitu ohjeen mukaista enimmäismäärää, joka 
on 5 % tontin asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta; 
muistutetaan, ettei ylitystä ole esitetty poikkeamisena kuulemisen 
yhteydessä.  
  
Huomautuksessa pyydetään kohdan 1 perusteella muutoksia 
suunnitelman korkeusasemiin tai täydentäviä selvityksiä tontin 
korkeusasemien hallintaan rakennusjärjestyksen mukaisella ta-
valla.  
  
Hakija on tarkentanut suunnitelmia huomautuksen kaikkien koh-
tien perusteella. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Jätekatos ja tekninen tila ylittävät rakennusalueen rajan katualu-

een suuntaan ja ne sijaitsevat istutettavalla tontin osalla.  
  
Hakijan perustelu: Jätekatoksen ja teknisen tilan sijoittelu mahdol-
listaa asumisen kannalta paremman tontinkäyttöratkaisun. Ne si-
jaitsevat kuitenkin 3,0 metrin päässä katualueen rajasta, jolloin tii-
vis pensasistutus mahtuu hyvin istutettavalle tontin osalle myös 
niiden kohdalla.  
   
Rakennusoikeuden vähäinen ylitys (16 m² / 5% rakennusoikeu-
desta)  
  
Hakijan perustelu: Esteettömien suunnitteluratkaisujen toteutta-
minen.  
  
Poikkeamisia voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisinä 
ja perusteltuina. 
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Rakennusoikeus 321 k-m² (e = 0.25), jonka lisäksi saa rakentaa autosuojan enin-

tään 20 m² /asunto sekä varastotilaa enintään 5 m² /asunto. 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  337  337 
 autosuoja  67  67 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 10  10 

 Vanha asuinrakennus   170 -170 
      

Autopaikat Yhteensä 8 
 Rakennetaan 8 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 414 m² 
Tilavuus 1270 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 30.04.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 26.06.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 22.05.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 29.05.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
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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:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - palokatkosuunnitelma 
 - pihasuunnitelma 
 - 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.  
 

 Purkutyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen, työn 
aloittamisesta on tehty ilmoitus rakennusvalvontapalveluun ja työ-
tä johtamaan on hyväksytty vastaava työnjohtaja.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. Hakijan on 
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huolehdittava siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamis-
työstä aiheutuvien pölyn, melun tai ympäristölle haitallisten ainei-
den vuoksi.   
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien uudel-
leenkäyttöön tai kierrätykseen. Purku- ja rakennusjätteet on lajitel-
tava jakeittain ja työmaalta pois toimitettavista jätekuormista on 
laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Ennen rakennustyön aloittamista hakijan on kutsuttava koolle 
aloituskokous. Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunni-
telma, jossa on mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset 
haitat ympäristöön minimoidaan, sekä nimettävä työmaan aikai-
sesta kosteudenhallinnasta vastaava koordinaattori.  
  
Tarkennettu piha- ja istutussuunnitelma on toimitettava rakennus-
valvontapalvelun maisema-arkkitehdille. Suunnitelmassa on esi-
tettävä asemakaavan mukaisille istutettaville tontin osille tulevat 
istutukset.  
  
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.  
  
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 §, 139 §, 175 § 
 
 

 

Päättäjä Atte Kiianen 
arkkitehti 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lainhuutotodistus  
 Kaupparekisteriote  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin huomautuskirje  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 05.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 05.10.2024. 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  35-2264-19-C 
 
 LP-091-2019-03948 
 
Hakija Suomen Latu ry  
 
Rakennuspaikka Tuomarinkylä, 091-431-0001-0659 
 Pakilantie 124 
Kaava 10745 
Lainvoimaisuus 2000 
Alueen käyttö VU; Urheilu- ja virkistyspalvelualue 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Määräaikainen rakennelman pystyttäminen. 
 
 Asemapiirroksen mukaiselle alueelle pystytetään siirrettävä, lau-

taverhoiltu konttirakennelma vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon 
ottaen. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 24 m² 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.  
  
Pääsuunnittelijan ja hankkeeseen ryhtyvän tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
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rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Toimenpide saa olla toteutettuna kauintaan 30.4.2022 asti. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § 133 § 
 

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Vuokrasopimus  
 Asemapiirros  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  35-2266-19-C 
 
 LP-091-2018-07524 
 
Hakija Asunto Oy Kivimäentie 76  
 
Rakennuspaikka Tuomarinkylä, 091-035-0006-0003 
 Kivimäentie 76 
Kaava 6555 
Lainvoimaisuus 1972 
Alueen käyttö AOR; Omakoti-, rivi- tai muiden kytkettyjen rakennusten kortteli-

alue. 
 
Pääsuunnittelija Leinonen Jaakko Heino Valtteri 
 rakennusinsinööri 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Lasiterassien rakentaminen 
 
 Taloyhtiön kahden kiinteistön (91-35-6-4 sekä 91-35-6-3) alueella 

sijaitsevien rakennusten kolmelle asunnolle (D, E ja F) haetaan 
lupaa rakentaa lasiterassit puitteettomilla, karkaistuilla, kirkkailla 
liukulaseilla.    
Rakenteet ja profiilit ovat tumman ruskeat ja vaihtoehtoisesti puu-
ta tai alumiinia.  
  
Tuuletus järjestetään lasien välissä olevien rakojen kautta, ja ul-
koilman rajoittuvista pystysuorista laseista yli 30% on avattavissa. 
Huoneiston korvausilmaa ei oteta lasitetulta terassilta.   
  
Terassit rajoittuvat metsään, eikä niillä ole mainittavaa kaupunki-
kuvallista vaikutusta alueella.  
   
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Lasiterassien tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.    
    
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan työn suorit-
tamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, ja vastaavat kai-
kista toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siistiyteen 
liittyvistä näkökohdista sekä rakennuksessa, että ympäristössä. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.    
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa työstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haital-
listen aineiden vuoksi sekä huolehdittava rakennuspaikan siistey-
destä.    
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Yhtiökokouksen pöytäkirjat  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  39-2295-19-C 
 
 LP-091-2019-07003 
 
Hakija Elisa Oyj / tukiasemat  
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-9904-0005 
 Tapulikaupungintie 2 
Kaava 9930 
Lainvoimaisuus 1995 
Alueen käyttö VU; Urheilu- ja virkistyspalvelualue 
 
Pääsuunnittelija Erola Veikko 
 rakennusinsinööri 
 Sitowise Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Matkaviestintukiasema 
 
 Urheilu- ja virkistyspalvelualueella olevalle noin 40 m²:n suuruisel-

le vuokra-alueelle sijoitetaan matkaviestintukiasema, joka käsittää 
mallihyväksynnän 99-3540-11-C mukaisen laitesuojan (4 m²) se-
kä 36 m korkean putkiristikkomaston. Vuokra-alue maisemoidaan 
lähiympäristösuunnitelman mukaisesti.  
  
Asemapiirroksessa, lähiympäristösuunnitelmassa sekä selvityk-
sessä on esitetty vaikutukset maisemaan ja naapureihin. 
 

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 
 
 Matkaviestintukiasema sijaitsee urheilu- ja virkistyspalvelualueel-

la, jossa ei ole rakennuspaikkaa kyseiseen tarkoitukseen. Kaa-
voittajalla ei ole huomauttamista sijoituksen suhteen. Poikkeamis-
ta voidaan pitää vähäisenä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 4 m² 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 30.08.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina) 
Lausunto pvm 06.09.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat muutostyön suunni-
telmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkeamiselle 
haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 §, 138 § ja 175 § 
 

 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Vuokrasopimus  
 Naapurin kuuleminen  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Lentoestelausunto  
 Lentoestelupa  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  43-2338-19-CMY 
 
 LP-091-2019-04769 
 
Hakija Kiinteistö Oy Mekaanikonkatu 16  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0075-0007 
 Mekaanikonkatu 16 
Kaava 8238 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö TTV: Teollisuus- ja/tai varastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Holmström Patrick Christoffer Göranson 
 arkkitehti 
 Arosuo Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Autoliikkeen mainosten yleissuunnitelma 
 
 Rakennuksen julkisivuihin asennettavat valaistut mainoslaitteet 

ovat taustavalaistuja, muotoonsa leikattuja logoja ja irtokirjaimia. 
Mainoslaitteille voidaan asentaa taustalevy. Kantavat rakenteet 
terästä, mainospinta kohopainettua muovia ja metallia.  
  
Vaihtuvien mainosten mainoslaitepaikat. Osa mainoslaitealueesta 
on kiinteätä mainoslaitetta, osa vaihdettavaa. Noin kuukauden vä-
lein vaihdettavia juliste-/banderollityyppisiä mainoslaitteita, joissa 
kampanjamainonta on mahdollista.  
  
Asennetaan pihalle mainospylonit. Pylonit ovat terästä, mainos-
pinta kohopainettua muovia ja metallia. Pylonit ovat taustavalais-
tuja. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Pylonien sijoittaminen asemakaavassa istutettavaksi merkitylle 

alueelle. Pylonien sijainti ei muutu aikaisemmin hyväksytystä si-
jainnista 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 

aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tähän mainos-
ten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tulee poistaa.   
   
Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-
den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.    
  
Kiinteistön omistajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman 
noudattamista mainosten vaihtuessa. Rakennuksen rakenteita ei 
saa vahingoittaa mainoksia tai niiden kiinnikkeitä uusittaessa tai 
poistettaessa.    
  
Valaistuksesta tai mainoslaitteista ei saa aiheutua häikäisyä, häi-
riötä tai vaaratilanteita ympäristössä. Mikäli näistä mainostoimen-
piteistä aiheutuu ko. ongelmia, tulee laite viimekädessä poistaa. 
Tarpeettoman kirkasta valaistusta tulee kaikissa olosuhteissa 
välttää.  
   
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa. Merkkimainonta on sallittu ainoastaan sil-
le erityisesti varatuissa pääpiirustusten mukaisissa paikoissa.  
  
Mainos- tai kampanjalippujen ja -kankaiden osalta on noudatetta-
va Helsingin kaupungin ohjetta: enintään kaksi viikkoa pidettävät 
kampanjaluonteisesti pidettävät mainoskankaat, -banderollit tms. 
eivät edellytä toimenpideluvan hakemista. Tällä luvalla on sallittua 
toteuttaa korkeintaan kuukauden kestävä kampanjamainonta 
enintään viisi kertaa vuodessa. Kampanjamainonta on sallittu vain 
pääpiirustuksessa osoitetussa paikassa julkisivulla.  
  
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen 
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa 
kaikista laitteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä nä-
kökohdista sekä huollosta ja ylläpidosta.  
   
Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla. 
 

Päätöksen perustelut Hanke on vähäisin poikkeamin voimassa olevan asemakaavan 
mukainen ja muut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 119 §, 126 §, 133 §, 141 §, 

166 §, 175 §.    
       
Järjestyslaki 6 §       
       
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010: 9 § 
 

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 17.09.2019 § 475 49 
 

 

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 

 

 

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 04.10.2019.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  45-2320-19-P 
 
 LP-091-2019-05939 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0014-0010 
 Marjaniemenranta 29 
Pinta-ala 1963 m² 
Kaava 10835 
Lainvoimaisuus 2001 
Sallittu kerrosala 491 m² 
Rakennettu kerrosala 256 m² 
 
Pääsuunnittelija Väisänen Tatu 
 muu 
 Helsingin Talosiirto Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon ja talousrakennuksen purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1960-luvulla rakennetun asuinpientalon (ratu: 

27057) sekä talousrakennuksen (ratu 27058) purkamiselle.   
  
Hakijan mukaan rakennukset ovat elinkaariensa päässä.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava no. 10835 on hyväk-
sytty vuonna 2001. Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoi-
tusta sekä kaupunginmuseota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto 
Lausunto pvm 03.09.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 20.08.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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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  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 04.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  45-2345-19-C 
 
 LP-091-2019-07612 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0233-0010 
 Karhunkaatajantie 30 
Kaava 10982 
Lainvoimaisuus 2001 
Alueen käyttö AO: Erillispientalojen korttelialue  

  
Uudisrakennusten ja uusien rakennusosien julkisivumateriaalina 
tulee käyttää ensisijaisesti puuta. Rakennukset on suunniteltava 
siten, että ne muodon, materiaalin, värityksen ja julkisivupintojen 
jäsentelyn suhteen ovat sopusoinnussa alueen vanhojen raken-
nusten kanssa. 

 
Pääsuunnittelija Eräkangas Mikko Juhani 
 arkkitehtiylioppilas 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon julkisivun korjaaminen ja julkisivumateriaalin muu-
tos 

 
 Asuinpientalon on suunnitellut arkkitehti Pertti Luostarinen vuon-

na 1973. Rakennuksen katto on 1983 muutettu tasakatosta harja-
katoksi, lupatunnus: 45-1513-83-C.  
  
Pientalon puhtaaksi muurattu yläkerran julkisivu muutetaan val-
koiseksi rapatuksi julkisivuksi. Muilta osin julkisivut säilyvät ennal-
laan. Pääpiirustuksista poiketen katon päätykolmio säilyy laudoi-
tettuna. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee omalta 

osaltaan huolehtia rakennustyön valvonnasta ja siitä, että toteutus 
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on myönnetyn toimenpideluvan mukainen.  
  
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Julkisivun tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si. 
 

Päätöksen perustelut Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen, sillä uusi 
julkisivumateriaali (rappaus) sopii ympäröivään rakennuskantaan. 
Myös muut luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

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

§, 133 § ja 138 §. 
 

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  45-2361-19-D 
 
 LP-091-2018-07724 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0005-0036 
 Harmaapaadentie 1 
Kaava 10835 
Lainvoimaisuus 2001 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Nieminen Jouko Kalervo 
 arkkitehti 
 Arkkitehtisuunnittelu Nieminen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Terassin osittainen kattaminen ja lasittaminen 
 
 Rakennetaan olemassa olevalle parvekkeelle alumiinirakenteinen 

lasitus ja lasikate. 
 
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 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Ratkaisun tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.  
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Pääsuunnittelija ja rakennustyöhön ryhtyvä valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
 

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

133§. 
 
 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Valokuvaliite  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 05.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 05.10.2024. 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  47-2324-19-A 
 
 LP-091-2018-06486 
 
Hakija XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0289-0001 
 Ranckenintie 13 
Pinta-ala 472 m² 
Kaava 11810 
Lainvoimaisuus 2009 
Sallittu kerrosala 200 + 25 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO-1) 
 
Pääsuunnittelija Enne Olli 
 arkkitehti 
 Yksiö Puutarhassa OY 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kaksikerroksisen asuinpientalon rakentaminen 
 
 Kaupungin vuokratontille rakennetaan kaksikerroksinen puuver-

hoiltu yksiasuntoinen asuinpientalo, johon liittyy pääkäyttötarkoi-
tuksen mukaiseen asuinkerrosalaan laskettu asunnon ulkopuoli-
nen, erillinen varasto.  
  
Autosuojaa ei nyt tehdä, vaan autopaikka on pihalla tontin poh-
joispuolella. Suunnitelmassa on esitetty autosuojan laajennusva-
raus. Mahdollisen autotallin päälle voidaan myös laajentaa asuin-
tiloja, kun asuinkerrosalaa jää nyt käyttämättä.  
  
Erityisselvitykset:  
- Pohjatutkimuslausunto  
- Pohjatutkimuslausunnon liite  
- Pintavaaitus ja pohjatutkimusleikkaukset  
- Vesi- ja viemäriliitoslausunto ja -kartta  
- Energiaselvitys ja -todistus (B, E-luku 87)  
- Hulevesisuunnitelma 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. Es-
teettömyyspoikkeamisen johdosta naapurien kuulemista ei ole 
katsottu tarpeelliseksi. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Sisäänkäynnin katos ja pihan puoleinen katettu terassi sekä 

asunnosta erillään oleva varasto ylittävät rakennusalan rajan. 
Asuinrakennuksen ja varaston kattomuodot poikkeavat toisistaan. 
Asunnossa on hormin sijaan pelkkä hormivaraus. Lisäksi estee-
töntä sisäänkäyntiä ei toteuteta.  
  
Hakijan perustelut: Sisäänkäynnin katos ylittää vähäisesti raken-
nusalueen rajat. Kaavan hengen mukaan kadusta halutaan luoda 
kaupunkimainen sijoittamalla rakennukset lähelle katulinjaa. Kuis-
tin sijoittuminen mukailee kaavan henkeä. Katettu terassi takapi-
han puolella ylittää vähäisesti rakennusalueen rajat. Rakennus si-
joittuu 1m rakennusalueen rajan yli lännen puolella. Näin mahdol-
listetaan pysäköinnin järjestäminen talon itä puolelle. Erillinen va-
rasto ylittää rakennusalueen rajat. Varasto rajaa takapihalle yksi-
tyisyyttä Ranceninpolun suuntaan. Varaston kattomuoto poikkeaa 
asuinrakennuksen kattomuodosta ja -kaltevuudesta. Asuinraken-
nuksessa ei ole asemakaavan edellyttämää hormia, vaan ainoas-
taan tulisija- ja hormivaraus, jotka huomioidaan rakennesuunni-
telmissa niin, että tulisija hormeineen on mahdollista toteuttaa 
myöhemmin. Tontin ja sillä olevan rakennusalan koko, rakennus-
alan sijainti, kaavan määräykset rakennuksen sijoittelusta sekä 
tontin maaperän ja hulevesien johtamisen edellyttämä rakennuk-
sen korkeusasema huomioiden on rakennuksen esteettömyydes-
tä annetun valtioneuvoston asetuksen (241/2017) 2 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun esteettömän kulkuväylän toteuttaminen tontille 
mahdotonta ja merkitsisi rakennuttajalle suhteessa esteettömyy-
den parantamisen tarkoituksenmukaisuuteen huomattavaa talou-
dellista lisäkustannusta. Esteettömyys voidaan myöhemmin to-
teuttaa esimerkiksi henkilönostimen avulla.  
  
Poikkeamiset rakennusalan rajojen ylitysten osalta katsotaan vä-
häisiksi rakennuspaikka erityisesti kevyen liikenteen raittiin rajoit-
tuneena. Vastaavat poikkeamiset ovat olleet mahdollisia alueella 
yleisesti. Ylityksestä ei katsota aiheutuvan haittaa naapureille ei-
vätkä naapurit ole esittäneet huomautuksia asiasta.  
  
Esteettömyyspoikkeaminen katsotaan myös vähäiseksi, koska 
hakijan ilmoittaman nostinvarausjärjestelyn lisäksi pääsisään-
käynnin yhteyteen on helposti toteutettavissa myös kiinteä luiska. 
 

Rakennusoikeus 200 m² Asuinkerrosala         
 25 m² Rakennusalalle sijoitettavan autosuojan rakennusoikeus 
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Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Asuinkerrosala  184  184 
 MRL 115 §  6  6 
      

Autopaikat Yhteensä 1 
 Rakennetaan 1 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 190 m² 
Tilavuus 625 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 14.08.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 06.09.2019 
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 
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 - 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.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.   
   
Rakennuksen maantasokerroksen lattian korkeusasema tulee olla 
merkittynä rakennuksen nurkkapisteiden kohdalla aloituskokouk-
sen yhteydessä.   
   
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee valvoa osaltaan 
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-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
    
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.   
   
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 131 

§, 133 §, 135 §, 141 § ja 175 §   
241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä 
2 § 

 

 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Laajuustietolaskelma  
 Sähköpostikeskustelu  
 Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 05.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 05.10.2024. 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  54-2329-19-C 
 
 LP-091-2019-05596 
 
Hakija Asunto Oy Rastihovi  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0028-0005 
 Lokitie 52 
Kaava 8925 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö AP; Asuinpientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ruohonen Maiju 
 insinööri 
 Lumon Suomi Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Lasiterassien rakentaminen 
 
 Asuinpientalojen korttelialueella, kahden rivitalon maantasossa 

oleville terasseille haetaan lupaa rakentaa lasiterasseja, puitteet-
tomilla, karkaistuilla, kirkkailla liukulaseilla. Alumiiniprofiilit ovat 
valkoiset.   
  
Tuuletus järjestetään lasien välissä olevien rakojen kautta, ulkoil-
man rajoittuvista pystysuorista laseista yli 30% on avattavissa. 
Rakennusten korvausilmaa ei oteta lasitetuilta terasseilta.   
  
Muutos ei vaikuta rakennusten laajuustietoihin. 
 

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 
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 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Terassilasituksen 
tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tattaviksi.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisesta suorittamisesta ja vastaavat kaikista 
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liitty-
vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suun-
nitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntää rakennusvalvon-
tapalvelusta. 
 

Päätöksen perustelut Toimenpide täyttää luvanmyöntämisen edellytyksiä. Toimenpide 
ei aiheuta naapurille huomattavaa haittaa. 

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

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 18 § 
 

 

Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  54-2333-19-D 
 
 LP-091-2019-06232 
 
Hakija Helsingin seurakuntayhtymä - Helsingfors kyrkliga samfällighet  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-435-0003-0033 
 Kivisaari 
Alueen käyttö Ei voimassa olevaa asemakaavaa.  

  
Uuden asemakaavan merkinnät:  
  
RY-1/s: Yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jo-
ka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta arvokas. Alueelle saa rakentaa yhteisöjen leiri- 
ja muulle vapaa-aikatoiminnalle tarpeellisia rakennuksia. Uudisra-
kentaminen ei saa vaarantaa alueen rakennustaiteellisia ja  
maisemakulttuurin kannalta olennaisia arvoja.  
  
sr-1: Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti huomattavan 
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä 
siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, 
jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen ra-
kennustaiteellisia, historiallisia arvoja tai muuttavat  
arkkitehtuurin ominaispiirteitä.  
  
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten 
tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, julkisivujen, 
vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien, mate-
riaalien ja värien säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia 
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkupe-
räistoteutuksen mukaisesti. 

 
Pääsuunnittelija Teivas Eija Liisa 
 arkkitehti 
 Sitowise Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Suojellun huvilarakennuksen terassin kunnostus ja korjaaminen 
 
 Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti huomattavan ar-

vokkaan rakennuksen alkuperäisestä suunnittelijasta ei ole täyttä 
varmuutta.  
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Terassin uusittavat pintamateriaalit, laatoitus ja liittyvä sokkeli 
muutetaan rakennuksen tyyliin sopivaksi. Kahi-tiilistä rakennetut 
terassikaiteet slammataan. Terassin alkuperäiset luonnonkivipin-
nat, muuri ja porrasaskelmat kunnostetaan.  
Terassille rakennetaan vedenpoisto. Vedet johdetaan pois kellarin 
kautta ja seinänvieruksen maan pinnan alapuolelta putkea pitkin 
lähellä olevaan kivipesään.  
  
Uusi asemakaava, jossa rakennus tullaan suojelemaan merkin-
nällä sr-1 ei ole vielä lainvoimainen. Kaavoittaja on kannanotos-
saan 3.9.2019 puoltanut hanketta.  
  
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 13.9.2019 puoltanut hanket-
ta. 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 13.09.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 03.09.2019 
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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - 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. 

 
Päätöksen perustelut Tämän hankkeen yhteydessä tehtävät muutokset ovat vahvistu-

mista odottavan uuden asemakaavan mukaiset ja muut luvan 
myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

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

§, 125 §, 131 §, 133 §, 135 § ja 136 §. 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 05.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 05.10.2024. 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  54-2352-19-C 
 
 LP-091-2019-07091 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-435-0005-0020 
 Hallkullanniemi 8 
Pinta-ala 28739 m² 
Kaava 11510 
Lainvoimaisuus 2007 
Sallittu kerrosala 21 m² 
Rakennettu kerrosala 582 m² 
 Kaavatontti 54330/(1) muodostuu Rno 5:20 
Alueen käyttö Loma ja virkistyspalvelujen korttelialue (R-2/sk) 
 
Pääsuunnittelija Ristola Kari Olavi 
 arkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jätesuojan rakentaminen suojellulle alueelle 
 
 Kiinteistölle rakennetaan 30 m2 kokoinen jätesuoja. Katos on mi-

toitettu kiinteistön ja sen ravintolatoiminnan tarpeisiin. Jätesuoja 
sijoitetaan sisääntuloväylän koillispuolella kasvavien mäntyjen 
lomaan. Suojan kohdalta joudutaan kaatamaan kaksi puuta.  
  
Hankkeen rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti 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 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §. 
 

 

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

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.09.2019, 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 04.10.2019.  
  
 

 

 


