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Lupayksikön 1 viranhaltijat ovat 29.10.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 563-575 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 1.11.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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  RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  5-2560-19-D 
 
 LP-091-2019-01904 
 
Hakija Asunto-Osakeyhtiö Albertinkatu 17 c/o Provia Oy  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0090-0037 
 Albertinkatu 17 
Kaava 7962 
Lainvoimaisuus 1980 
Alueen käyttö AK: Asuntokerrostalojen korttelialue  

  
So: Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisä-
rakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä 
tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Alakahri Jaana Hannele 
 rakennusarkkitehti 
 Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivun korjaus, parvekelaattojen uusiminen, ikkunoiden ja 
ovien uusiminen, ajoportin uusiminen 

 
 Rakennus osoitteessa Albertinkatu 17 koostuu kahdesta erillises-

tä osasta, jotka sijoittuvat vierekkäin ja edustavat keskenään eri 
aikakautta sekä tyylisuuntaa. Vanhempi osa Iso Roobertinkadulla 
edustaa uusrenessanssia ja sen  
suunnittelijasta tai rakennusajankohdasta ei ole tietoa. Vuonna 
1906 valmistuneen jugend-osan Albertinkadulla on suunnitellut 
Gustav Estlander.  Rakennus on suojeltu kaavamääräyksellä 
"So".  
  
Rakennuksen rapatut julkisivut korjataan ja maalataan alkuperäi-
seen sävyyn, joka selvitetään mahdollisimman tarkasti rakennus-
historiallisen selvityksen pohjalta kaupunginmuseon kanssa. 
Naapuritalon julkisivu yhtyy korjattavaan katujulkisivuun ja tämä 
otetaan huomioon.  
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Ikkunat uusitaan rakennusajan tyylin mukaisesti puu-
puuikkunoina. Väri suhteessa naapuritaloon. Puitejaot rakennuk-
sen tyylin ja alkuperäisen mallin mukaan.  
  
Kaikki ulko-ovet uusitaan vanhoja piirustuksia mukaillen raken-
nusajankohdan tyylin mukaisiksi. Portti uusitaan nykyiseen paik-
kaan jugend-tyylisenä rautaporttina. Valaistusta lisätään pihalla. 
Uusrenessanssi-osaan rakennetaan tarvittavat korvausilma-aukot 
julkisivuun.  
  
Talon tuuletusparvekkeiden laatat uusitaan. Parvekkeiden kaiteet 
irrotettaan, korjataan ja asennetaan takaisin.  
  
Saunaosasto kellarikerroksessa korjataan ja tehdään vähäisiä ti-
lojen käyttötarkoituksen muutoksia.  
  
Porrashuoneet (6kpl) korjataan rakennuksen tyylin mukaisesti, 
kerrostaso-ovet huolletaan muissa porrashuoneissa ja uusitaan 
F-porrashuoneessa.  
Taloyhtiössä tehdään samassa yhteydessä sähkösaneeraus. 
Sähköpääkeskus siirretään kellarissa viereiseen tilaan, palo-
osastointi huomioidaan.  
Päävesimittari siirretään pois liiketilasta omaan uuteen tekniseen 
tilaan kellarikerroksessa. 
 

Lisäselvitys Kaupunginmuseo on lausunnossaan 5.8.2019 antanut ehtoja 
hankkeen toteutukselle, jotka on jatkosuunnittelussa otettu huo-
mioon.  Kaupunginmuseon edustaja on osallistunut katselmuk-
seen kohteessa 9.8.2019, jonka jälkeen suunnitelmia on tarken-
nettu. Muistio katselmuksesta on toimitettu hakemuksen liitteeksi. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 05.08.2019 
Lausunnon tulos palautettu 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
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väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.   
   
Ennen toteutusta on julkisivun väreistä sekä uusista ovista ja ik-
kunoista tehtävä mallit ja hyväksytettävä ne paikan päällä pidettä-
vässä tarkastuksessa, jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja haki-
jan edustajan lisäksi kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapal-
velun edustajat. Suunnittelijan on laadittava suunnitelma toteutet-
tavista ja tarkastettavista malleista ja hyväksytettävä listaus kau-
punginmuseon ja rakennusvalvonnan edustajilla ennen tarkastuk-
sia. Tarkastuksen perusteella laadittu ja tarkennettu värisuunni-
telma sekä detaljipiirustukset on toimitettava rakennusvalvontaan. 
Vastaavia tarkastuksia on pidettävä ja kutsuttava koolle tarpeen 
mukaan, mikäli korjaus- ja muutostöiden yhteydessä ilmenee jo-
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tain lähtötiedoista poikkeavaa ja suunnitteluun sekä toteutukseen 
vaikuttavaa.  
  
Porrashuoneiden korjaus- ja entisöintitöiden osalta on oltava yh-
teydessä kaupunginmuseoon ja kutsuttava kaupunginmuseon 
edustaja tarvittaessa paikan päällä pidettäviin tarkastuksiin.  
   
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksi käyttämisestä tai säilyttämisestä taloyhtiössä.  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

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

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

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

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Rakennushistoriallinen selvitys  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Hankesuunnitelma  
 Muistio katselmuksesta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  16-2544-19-D 
 
 LP-091-2019-07210 
 
Hakija As Oy Koroistentie 15  
 
Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0726-0015 
 Koroistentie 15 
Kaava 3565 
Lainvoimaisuus 1954 
Alueen käyttö IV: Rakennusala enintään 14 m korkeata ja enintään nelikerrok-

sista rakennusta varten. 
 
Pääsuunnittelija Haikonen Jonna 
 rakennusarkkitehti 
 Rakennuttajakaari Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon julkisivumuutos ja -korjaaminen, parvekkeet uu-
sitaan, piippu puretaan 

 
 Asuinkerrostalon osoitteessa Koroistentie 15 on suunnitellut Ber-

tel Gripenberg vuonna 1955.  
  
Julkisivun korjaus ja muutos. Uusitaan parvekelaatat ja -kaiteet. 
Uusitaan julkisivun rappauspinnat sekä päätyjen ja keskilinjan tii-
limuuraukset. Puretaan tiilimuurattu piippu. Uusitaan puuikkunat 
ja parvekeovet 1.-4. kerroksessa alkuperäisen mallin mukaan. 
Uusitaan autotallien sekä kellarikäytävien ovet alkuperäisen mal-
lin mukaan.  
  
Tehdään uudet korvausilmajärjestelyt lisäämällä julkisivuun uudet 
korvausilmaventtiilit. 
 

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: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
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 - Vastaava työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - iv-selvitys 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Ennen rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputta-
mista on julkisivun väristä tehtävä riittävän suuri värimalli ja se on 
hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa. Myö-
hemmin tai samalla pidettävässä mallikatselmuksessa tarkiste-
taan ikkunoiden ja parvekeovien detaljit, sovitukset (listoitukset ja 
liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri. Edellä mainittuihin tar-
kastuskatselmuksiin kutsutaan pääsuunnittelijan ja hakijan edus-
tajan lisäksi  rakennusvalvontapalvelun edustaja.  
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksi käyttämisestä tai säilyttämisestä taloyhtiössä.  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Päätöksen perustelut Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen ja muut lu-
van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 119 §, 120 a 

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

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Energiaselvitys  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  17-2712-19-A 
 
 LP-091-2018-09875 
 
Hakija Rakennuliike Evälahti Oy  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0115-0002 
 Postiljooninkatu 3 
Pinta-ala 827 m² 
Kaava 12475 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 2680 m² 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ojanlatva Veikko Petteri 
 arkkitehti 
 Playa Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon (0121) rakentaminen 
 
 Rakennetaan kahdeksankerroksinen tiiliverhoiltu asuinkerrostalo 

(käyttötarkoitusluokka 0121).   
  
Korttelin pihakannelle ja pihakannen alapuoliselle pysäköintihallil-
le haetaan erillistä rakennuslupaa yhdessä naapuritonttien kans-
sa.  
   
Pohjaratkaisu   
Rakennetaan yhteensä 33 asuntoa. Asuntojen keskipinta-ala on 
62 m2. Asunnot ovat omistusasuntoja. Asukkaiden yhteistilat ja 
varastotilat rakennetaan pääosin katu- ja pihatasoon. Talosauna 
on ullakkokerroksessa.   
   
Julkisivut   
Julkisivujen pääasiallinen materiaali on paikalla muurattu tiili. Si-
säpihan puolella käytetään osin paikalla saumattuja tiililaattapin-
taisia julkisivuelementtejä (pihan puolen parvekepilarit).  
   
Pysäköinti ja pyöräpaikat   
Kaikki autopaikat (17 kpl) sijaitsevat kaavan mukaisesti kortteliin 
tulevassa pysäköintitalossa. Autopaikoista 1 kpl on varattu liikun-
taesteisille. Asemakaavan vaatimus polkupyörille on 1pp/30kem² 
ja vieraspysäköinnille 1pp/1000kem². Pyöräpaikkoja on suunni-
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telmissa 103 pp. Näistä yli 75% on sijoitettu talon ulkoiluvälineva-
rastoihin.   
   
Erityisselvitykset:   
Kosteudenhallintaselvitys    
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)   
Rakennusfysikaalinen riskiarvio (R1)   
Paloturvallisuuden riskiarvio (R1)   
Palotekninen suunnitelma  
Väestönsuojasuunnitelma  
Perustamistapalausunto   
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta   
Energiaselvitys   
  
Muut päätökseen liittyvät asiakirjat:   
Hankekuvaus   
Naapurin kuuleminen   
Alustava yhteisjärjestelysopimus   
   
Lausunnot   
Hanketta on käsitelty Pasilan alueryhmän kokouksissa 6.2.2019 
ja 2.9.2019. Alueryhmä puoltaa esitettyjä suunnitelmia.  
  
Kaupunkikuvatyöryhmä toteaa lausunnossaan 29.4.2019, että ka-
tupuolen ylimmän kerrostason julkisivua tulee kehittää. Lisäksi vä-
rivalintoja tulee vielä miettiä ja tulee tutkia parvekeratkaisun ilmet-
tä. Suunnitelmia on tarkistettu työryhmän lausunto huomioiden. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelut on ilmoittanut naapureille hakemuksen 
vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naa-
purit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poik-
keamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Rakennusmassa ylittää rakennusalueen rajoja pihakannen puolel-

la. Ylitykset johtuvat pohjaratkaisujen kehittymisestä lopullisten ti-
laohjelmien mukaan, ja ne parantavat asumisviihtyvyyttä.   
  
Katon harjan suunta poikkeaa kaavaan merkitystä. Saunatilat au-
keavat pihan puolelle, jolloin on luontevampaa, että katon korkein 
kohta on pihan puolella.  
  
Rakennusoikeus ylittyy 17,0 m2 (0,6% kerrosalasta). Ylitykselle 
on perusteena avarat porrashuoneet.  
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Poikkeamiset on perusteltu. Alueryhmä puoltaa niiden hyväksy-
mistä. Naapureilla ei ole huomauttamista niiden johdosta. 
 

Rakennusoikeus 2530  k-m2   
  
Lisäksi tulee rakentaa 150 k-m2 monikäyttö- tai myymälätiloja.  
   
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa lisäker-
rosalana:   
1.  Vapaa-ajan tiloja ja yhteistiloja 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  2547  2547 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 346  346 

 lisäkerrosalaa 1  291  291 
 Monikäyttötila  150  150 
      

Autopaikat Yhteensä 17 
 Rakennetaan 17 
 
Väestönsuojat Luokka Suojatila m² Suojat lkm Kiinteistön ulkopuolella 
 S1 54 1 Ei 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 3335 m² 
Tilavuus 11040 m³ 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 05.07.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 19.07.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnalta 
ennen muutosten toteuttamista.   
   
Pilaantuneiden maiden tutkimusraportissa esitetyt toimet mahdol-
listen työmaavaiheessa löytyvien pilaantuneiden maa-ainesten 
osalta tulee ottaa huomioon.   
   
Mikäli erityissuunnitelmien laatimisen yhteydessä osa rakenne- tai 
taloteknisistä ratkaisuista sijoitetaan katualueen puolelle, niille tu-
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lee tarvittaessa hakea sijoitussopimus Helsingin kaupungin aluei-
denkäyttöyksiköstä.    
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytetyn ilmanvuotoluvun 
johdosta rakennusten ilmanvuotoluku on mitattava ja allekirjoitettu 
ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvon-
taan ennen kuin rakennus otetaan käyttöön.   
   
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.   
  
Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee esittää melumittauksista 
laadittu raportti ja asiantuntijalausunnot, jotka osoittavat, että ra-
kennus ja siihen liittyvät ulkotilat/alueet on toteutettu määräysten 
mukaisesti. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen raidelii-
kenteestä aiheutuvan runkomelun ja tärinän torjunta. Mikäli kort-
telin rakentuminen useassa vaiheessa aiheuttaa melumittausra-
portin mukaan melutasojen ylittymistä, tulee toteuttaa tilapäisiä 
melusuojauksia.    
  
Mikäli työmaavaiheessa käy ilmi, että viereisen tontin 3 rakenta-
minen viivästyy oleellisesti, tulee toimittaa suunnitelma rakennuk-
sen eteläsivun tilapäisestä julkisivusta.   
   
Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee varmistaa kadun varteen 
sijoitettujen pelastusauton paikkojen sovittuminen katusuunnitel-
miin ja niiden toimivuus.   
   
Ennen käyttöönottoa on osoitettava asemakaavan edellyttämät 
autopaikat, 17 ap. Mahdollisten väliaikaisten autopaikkajärjeste-
lyiden osalta tulee tehdä aikataulutettu esitys ennen käyttöönot-
toa.   
   
Autopaikkojen ja muiden rakentamisen edellyttämien rasittei-
den/yhteisjärjestelyiden pysyvyys on varmistettava rakennusval-
vonnan hyväksymällä tavalla.   
  
Koska tontin autopaikkamäärän mitoituksessa on hyödynnetty 
asemakaavan mahdollistamalla tavalla yhteiskäyttöautoratkaisun 
tuomaa vähennysoikeutta, tulee työmaakatselmusten yhteydessä 
ennen rakennuksen käyttöönottoa toimittaa pysyväluonteinen so-
pimus yhteiskäyttöautoratkaisusta.    
  
Työmaa tulee toteuttaa siten, että yleinen jalankulku ja pyöräily on 
turvallista ja sujuvaa työmaan viereisillä alueilla.  
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Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 §, 171 §, 175 § 
 
 

 

Päättäjä Hannu Litovuo 
arkkitehti 
puh.  310 26345 

________________________________________________________________________________ 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  17-2716-19-A 
 
 LP-091-2019-01517 
 
Hakija Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  
 TA-Asumisoikeus Oy  
 Rakennusliike Evälahti Oy  
 Kiinteistö Oy M2-kodit  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0115-0003 
 Rullakkokatu 1 
Kaava 12475 
Lainvoimaisuus 2018 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
Rakennuslupa koskee korttelin tontteja 17115/1, 2, 3 ja 8. Paikoi-
tushallirakennus sijoittuu kaikkien näiden tonttien alueelle.   
   
Kaava sallii autopaikoitushallin pihakannen laajuisena. Kaavassa 
ei ole numeraalista rakennusoikeutta paikoitushallille. 

 
Pääsuunnittelija Ojanlatva Veikko Petteri 
 arkkitehti 
 Playa Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Autopaikoitushallin (0513) ja maalämpökaivojen rakentaminen 
 
 Rakennetaan pysäköintihallin (käyttötarkoitusluokka 0513) ja pi-

hakannen 1. vaihe (eli korttelin itäosa) kortteliin 17115. Asuinra-
kennuksille haetaan erillisiä lupia. Hakemus koskee tontteja 1, 2, 
3 ja 8. Hakemus on kohdennettu tonttiin 3, jolla on ajoyhteys py-
säköintihalliin (Rullakkokatu 1). Myös muiden tonttien haltijat on 
merkitty hakijoiksi.   
  
Tontille 7 rakennetaan väliaikainen huolto- ja pelastusajoneuvon 
reitti Metsäläntieltä. Ajoreitti rakennetaan aikanaan kaavan osoit-
tamaan paikkaan, kun korttelin toinen vaihe rakennetaan.  
  
Pysäköintihallin alueelle on tarkoitus porata yhteensä 18 maa-
lämpökaivoa.  
  
Autopaikkoja on yhteensä 122 kpl. Osa paikoista on yhteiskäyttö-
autopaikkoja. Halliluvan yhteydessä on myös teknisiä tiloja. Auto-
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hallilla on vain vähäinen määrä näkyvää julkisivua Tenderinlenkin 
suuntaan. Autohallin näkyvät julkisivut ovat luonnonkivipintaisia 
betonirakenteita.   
  
Kortteliin muodostuu koko korttelia palveleva yhteinen sisäpiha 
autohallin kannen päälle. Hulevesiä viivytetään.   
   
Asemakaavassa ei ole numeraalisesti määriteltyä rakennusoi-
keutta. Kaava sallii autopaikoitushallin pihakannen laajuisena vie-
reisten asuinrakennusten kellarien tasolla.   
   
Alustava rakenteellisen turvallisuuden ja paloturvallisuuden riski-
tasoluokka on 1. Rakennusfysikaalisen toimivuuden alustava ris-
kitasoluokka on 1.    
   
Hankkeesta on tehty erillinen palotekninen suunnitelma, jonka pe-
lastuslaitos on katsonut.   
   
Lausunnot   
   
Korttelin pihan ja autopaikoitusratkaisun suunnitelmia on katsottu 
korttelin asuinkerrostalohankkeiden alueryhmäkäsittelyjen yhtey-
dessä. Alueryhmällä ei ole huomautettavaa. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Pysäköintihalli ja pihakansi ulottuu vähäisesti kaavan mukaisen 

pihakansialueen ulkopuolelle. Tähän on perusteluna asuinraken-
nusten muodon muuttuminen asuntosuunnittelun edetessä (piha-
kansi on kiinni asuinrakennuksissa).  
  
Poikkeaminen on perusteltu. Alueryhmällä ei ole ollut huomauttet-
tavaa sen johdosta. 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 3652 m² 
Tilavuus 13948 m³ 
Paloluokka P1 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 26.03.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 29.04.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO 
Lausunto pvm 25.03.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat työn suorittami-
sen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poik-
keamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta 
ennen muutosten toteuttamista.      
   
Ennen työn aloittamista on rakennusvalvontapalvelun rakenneyk-
sikölle esitettävä työmaasuunnitelma, jota noudattamalla estetään 
pölyn ja lietteen leviäminen ympäristöön sekä minimoidaan muut 
rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön.    
  
Pilaantuneiden maiden tutkimusraportissa esitetyt toimet mahdol-
listen työmaavaiheessa löytyvien pilaantuneiden maa-ainesten 
osalta tulee ottaa huomioon. Mikäli työmaavaiheessa havaitaan 
maaperän pilaantuneisuutta, tulee ottaa yhteys Helsingin kau-
pungin ympäristöpalvelun ympäristönsuojeluyksikköön ja noudat-
taa heidän ohjeistustaan.  
  
Kantavan rungon osalta on noudatettava rajattua erityismenette-
lyä. Laadunvarmistusselvitys on esitettävä rakennusvalvontavi-
rastolle ennen rakennustöiden aloittamista.  
  
Rakenne- tai taloteknisten ratkaisujen tai muiden järjestelyiden si-
joittuessa katualueen puolelle tulee niille tarvittaessa hakea sijoi-
tussopimus Helsingin kaupungin alueidenkäyttö-yksiköstä.      
  
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi.   
  
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään maalämpökaivoreikiä kos-
keva sijaintikatselmus ennen reikien peittämistä, jotta niiden täs-
mällinen sijainti voidaan selvittää. Samalla luvanhakijan on huo-
lehdittava, että poraustyön suorittaneelta saamansa tieto pora-
reikien pituudesta ja kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspal-
veluille karttatietojen päivittämistä varten.  
  
Savunpoistosuunnitelma on hyväksytettävä pelastuslaitoksella.   
  
Tulee esittää melumittauksista laadittu raportti ja siihen liittyvät 
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asiantuntijalausunnot, jotka osoittavat, että asukkaiden ulko-
oleskelualueet on toteutettu määräysten mukaisesti. Mikäli kortte-
lin rakentuminen useassa vaiheessa aiheuttaa melumittausrapor-
tin mukaan melutasojen ylittymistä, tulee toteuttaa tilapäisiä me-
lusuojauksia.     
      
Ennen rakennuksen käyttöönottoa lupahakemuksen liitteenä ole-
vassa yhteisjärjestelysopimuksessa mainituista ja muista raken-
tamisen edellyttämistä rasiteluonteisista asioista on perustettava 
rasitteet, tehtävä yhteisjärjestelypäätös tai ratkaisujen pysyvyy-
destä on varmistuttava muulla rakennusvalvonnan hyväksymällä 
tavalla.   
   
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 §, 175 § 
 
 

 

Päättäjä Hannu Litovuo 
arkkitehti 
puh.  310 26345 

________________________________________________________________________________ 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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  28-2728-19-C 
 
 LP-091-2019-06635 
 
Hakija Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Niittylänpolku 14  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0266-0012 
 Niittylänpolku 12 
Pinta-ala 1279 m² 
Kaava Asemakaava 8249 
Lainvoimaisuus 1981 
Sallittu kerrosala 1279 m² 
Alueen käyttö Teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue (TT). 
 
Pääsuunnittelija Herrala Petri Johannes 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Pysäköintialueen rakentaminen määräajaksi 
 
 Tontilla oleva puusto kaadetaan kokonaisuudessaan kadun reu-

na-aluetta lukuun ottamatta, tontti tasataan ja sille sijoitetaan 53 
autopaikkaa. 

 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontti on asemakaavassa teollisuusrakennusten ja -laitosten kort-

telialuetta (TT). Tontti on rakennuskiellossa asemakaavan laati-
misen vuoksi 28.5.2021 saakka. Hakija perustelee poikkeamista 
sillä, että tontin kaavan mukainen rakentaminen ei ole ajankoh-
taista ja autopaikka-alue rakennetaan määräajaksi.   
  
Asemakaavoittaja on puoltanut hanketta viiden vuoden määrä-
ajalla. Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää 
vähäisenä. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja asemakaavoitus 
Lausunto pvm 13.09.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Tontti voidaan pitää myönnetyn luvan mukaisesti pysäköintialu-

eena enintään 31.10.2024 saakka. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §, 175 §. 
 
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.  
  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 29.10.2019 § 568 36 
 

 

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 

 

 

 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  28-2733-19-C 
 
 LP-091-2019-06628 
 
Hakija Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Niittylänpolku 14  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0266-0003 
 Niittylänpolku 14 
Pinta-ala 1414 m² 
Kaava 8249 
Lainvoimaisuus 1981 
Sallittu kerrosala 1414 m² 
Alueen käyttö Teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialue (TT) 
 
Pääsuunnittelija Herrala Petri Johannes 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Pysäköintialueen rakentaminen määräajaksi 
 
 Tontilla oleva puusto kaadetaan kokonaisuudessaan kadun reu-

na-aluetta lukuun ottamatta, tontti tasataan ja sille sijoitetaan 39 
autopaikkaa. 

 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-

muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisesta. Kuuleminen on tehty viereisen tontin (Niittylän-
polku 12) lupakäsittelyn yhteydessä. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontti on asemakaavassa teollisuusrakennusten ja laitosten kort-

telialuetta (TT). Tontti on rakennuskiellossa asemakaavan laati-
misen vuoksi 28.5.2021 saakka. Hakija perustelee poikkeamista 
sillä, että tontin kaavan mukainen rakentaminen ei ole ajankoh-
taista ja autopaikka-alue rakennetaan määräajaksi.  
  
Asemakaavoittaja on puoltanut hanketta viiden vuoden määrä-
ajalla viereisen tontin (Niittylänpolku 12) lupahakemuksen yhtey-
dessä. Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää 
vähäisenä. 
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________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Tontti voidaan pitää myönnetyn luvan mukaisesti pysäköintialu-

eena enintään 31.10.2024 saakka. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §, 175 §. 
 
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 29.10.2019 § 568 39 
 

 

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 

 

 

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 15.11.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  36-2493-19-A 
 
 LP-091-2019-04357 
 
Hakija Konepaja Antti Ranta Oy  
 
Rakennuspaikka Viikki, 091-036-0018-0003 
 Hernepellonkuja 4 
Pinta-ala 1695 m² 
Kaava 9518 
Lainvoimaisuus 1989 
Sallittu kerrosala 1187 m² 
Alueen käyttö T (Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.) 
 
Pääsuunnittelija Ilves Aarne Ensio 
 rakennusmestari 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Teollisuus- tai varastorakennuksen (1211) rakentaminen 
 
 Rakennetaan kaksikerroksinen, harmaanvärinen elementtiraken-

teinen varastotallirakennus. Halli on jaettu kahdeksaan omaan 
palo-osastoituun lohkoon.  
  
Kohteessa on havaittu Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 
Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
mukaisen ylemmän ohjearvon ylitys kahdessa pisteessä ja kau-
pungin ympäristöviranomainen valvoo maaperän puhdistustoi-
menpiteitä rakennushankkeen yhteydessä.  
  
Rakennuksen sijainnille rakennusalan ulkopuolelle ja jätekatok-
sen sijainnille naapuritontin rajaa vastaan on saatu naapurin 
suostumus.  
  
Rakennuksen energiatehokkuusluokka on C.  
  
Kohteessa noudatetaan Kuivaketju10 ohjeita ja määräyksiä. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
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 Naapurin 36-18-2 suostumuksella jätekatos on sijoitettu kiinni 
naapurin rajaan. Saman naapurin suostumuksella rakennus ylit-
tää tontin sisäisen rakennusrajan 1,5 metrillä tonttia 36-18-2 päin 
(etäisyys rajaan 5m).  
  
Hakija perustelee poikkeamiset parantuneella tontinkäytöllä.  
  
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa. Poikkeamiset voidaan pitää vähäisinä 
ja perusteltuina. 
 

Rakennusoikeus 1186 k-m2 (e = 0,7) 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Teollisuus- ja varasto-
tilaa 

 1052  1052 

      
Autopaikat Yhteensä 8 
 Rakennetaan 8 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 1052 m² 
Tilavuus 5896 m³ 
Paloluokka P2 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 17.06.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
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 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - palokatkosuunnitelma 
 - palotekninen suunnitelma 
 - 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.  
 

 Muut lupamääräykset:     
         
Pääsuunnittelijan ja vastaava työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittaminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Suunnitelmista poikkeamiselle tulee hakea hyväksyntä rakennus-
valvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Helsingin ympäristöpalvelun 18.10.2019 antaman lausunnon pe-
rusteella, hakijan tulee ennen aloituskokousta olla yhteydessä 
ympäristönsuojeluyksikköön (puh: (09) 310 32004) ja ilmoittaa 
ajankohta pilaantuneiden maiden poistosta. Aloituskokouksessa 
hakijan on esitettävä tarvittavat asiakirjat (esim. kirjallinen aloi-
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tusilmoitus), joiden perusteella puhdistusasia voidaan katsoa ole-
van kunnossa.  
         
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle 
aloituskokous. Kokouksesta tulee sopia rakennusvalvontapalve-
lun rakenneyksikön kanssa.          
         
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa mm. 
selvitetään, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristölle mi-
nimoidaan.        
        
Kosteudenhallinnan toimintavaksi rakennushankkeeseen ryhtyvä 
on valinnut Kuivaketju10 -toimintamallin, jonka noudattaminen on 
suunnittelijoille ja urakoitsijoille pakollinen vaatimus.   
         
Hulevesisuunnitelma on hyväksytettävä rakennusvalvontapalve-
lun maisema-arkkitehdilla ennen rakentamisen aloittamista.  
  
Palotekninen suunnitelma on esitettävä rakennusvalvonnan ra-
kenneyksikölle ennen rakentamisen aloitusta.  
    
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.    
    
Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 §, 141 § ja 175 §  
  
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdis-
tustarpeen arvioinnista 4 § 
 

 

 

Päättäjä Pontus Högström 
arkkitehti 
puh.  (09) 310 26488 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
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 Naapurin suostumus  
 Perustamistapalausunto  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Haitta-aineselvitys  
 Alustava hulevesisuunnitelma  
 Energialaskelma ja -todistus  
 Lausunto pilaantuneen maaperän kunnostamisesta  
 Paloturvallisuuden riskiarvio (R1)  
 Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio (R1)  
 Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)  
 Sijaintilausunto  
 Suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 29.10.2019 § 569 47 
 

 

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 

 

 

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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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  39-2684-19-P 
 
 LP-091-2019-07556 
 
Hakija XXXX 
 
Rakennuspaikka Tapanila, 091-429-0010-0140 
 Saunatie 7 
Pinta-ala 934 m² 
Sallittu kerrosala 260 m² 
Rakennettu kerrosala 146 m² 
Alueen käyttö AO: enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kiijärvi Laura 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Saani Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Vanhan asuinrakennuksen purkaminen huonon kunnon ja uudis-
rakentamisen vuoksi 

 
 Puretaan vuonna 1928 valmistunut rakennus uudisrakennuksen 

tieltä. Rakennus on tutkimusten perusteella pahoin vaurioitunut ja 
rakennuksen korjaaminen olisi verrattavissa uudisrakentamiseen 
ja tulisi taloudellisesti huomattavan kalliiksi saavutettavaan loppu-
tulokseen nähden. Tontin takarajalla sijaitseva vanha kiviraken-
teinen talous-/saunarakennus pyritään säästämään osana histori-
aa ja uudisrakentaminen on tarkoitus sovittaa tähän säästettä-
vään pihapiirin osaan.  
  
Raksystemsin 10.9.2019 Kuntotutkimuksen perusteella korjaami-
sen kokonaiskustannuksia voidaan pitää kohtuuttomia saavutet-
tavaan lopputulokseen nähden ottaen huomioon korjaustarpeiden 
laajuus sekä rakennuksen rakenteiden ja taloteknisten järjestel-
mien ikä. Rakennuksen korjaaminen ei ole kohtuullisen kustan-
nuksin mahdollista tai perusteltua.  
  
Arkkitehti Laura Kiijärven 26.9.2019 päivätyn lausunnon mukaan 
rakennuksella on rakennustaiteellisia ja -historiallisia arvoja, mut-
ta niiden säilyttäminen edellyttäisi rakennuksen huonon kunnon 
vuoksi niin laajoja uusimistoimenpiteitä että ne saatettaisiin kui-
tenkin menettää. Uudisrakentaminen on suunniteltava siten että 
se säilyttää tontin ja ympäristön kaupunkikuvalliset arvot. 
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Lisäselvitys Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (8295, 16.4.1981).    
   
Kaavoittaja on kannanotossaan 26.9.2019 ilmoittanut että ei vas-
tusta asuinrakennuksen purkamista ja edellyttänyt että talousra-
kennuksen säilyttäminen on tutkittava.   
   
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 4.10.2019 ilmoittanut että ei 
vastusta asuinrakennuksen purkamista. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Rakennusoikeus 260 m²  
  
Kylmän kuistin saa rakentaa rakennusalan ja rakennusoikeuden 
estämättä.  
  
Tontin kerrosalan lisäksi saa rakentaa enintään 15 m² autokatok-
sen asuntoa kohti.  
  
Tontin pinta-alasta saa käyttää enintään 30 % rakentamiseen 
kuistit ja autokatokset mukaan luettuna. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 80  80 0 
 talousrakennuskerros-

alaa 
66   66 

      
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 04.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 26.09.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
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Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 14.10.2019 
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.  
 

 Säilyvät rakenteet ja ympäristö mm. puut on suojattava purkutöi-
den aikana ja varmistettava että säilyviä rakennuksia ei vahingoi-
teta.  
  
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 hai-
tallisten aineiden osalta.     
    
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksi käyttämisestä.    
    
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta. 
 

Päätöksen perustelut Vaikka asiantuntijan lausunnon perusteella asuinrakennuksen 
purkaminen tarkoittaisi Maankäyttö- ja rakennuslain 118 §:n mai-
nittujen kulttuurihistoriallisten-, rakennushistoriallisten- ja kaupun-
kikuvallisten arvojen menetystä ja tärveltymistä, olisi kuntotutki-
musten perusteella rakennuksen kunnostaminen käytännössä 
uudisrakentamiseen verrattava toimenpide, jonka yhteydessä ra-
kennus jouduttaisiin purkamaan lähes kokonaan. Edellä mainitun 
perusteella lupa rakennuksen purkamiselle voidaan myöntää, ei-
kä sille ole estettä asemakaavassa. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §, 127 §, 133 §, 139 §, 150 d §    

    
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 
 

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
 Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuu-

rihistoriallisesta arvosta 
 

 Haitta-aineselvitys  
 Kuntotutkimus  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  40-2718-19-C 
 
 LP-091-2019-06445 
 
Hakija Asunto Oy Kämnerinkuja 1  
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0128-0008 
 Kämnerinkuja 1 
Kaava 9225 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Pantzar Jari 
 arkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Teräsrunkoiset lautaverhotut parvekekaiteet uusitaan alumiinirun-
koisina levyverhottuina kaiteina. Parvekkeet ja terassit lasitetaan. 

 
 Toimitetut erityisselvitykset  

- Valokuvaliite 
 

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 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Lasiterassin tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.   
  
Julkisivun liittymät ja niiden detaljit tulee suunnitella yksityiskoh-
taisesti. Detaljisuunnittelun tulee edetä malli- ja väritarkastusten 
kautta: Mallit on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä tarkas-
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tuksessa. Tarkastuksissa määritellään lopullinen hyväksyttävä to-
teutustapa. Malli- ja väritarkastuksiin tulee kutsua pääsuunnittelija 
ja hakijan edustajat.  
  
Parvekelasituksesta vähintään 30% on oltava avattava ja parvek-
keiden takana olevien huoneiden ilmanvaihto on huomioitava.   
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a § - 117 j §:t, 118 §, 126 

§, 126 a §  ja 133 § 
 
 

 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  43-2667-19-CMY 
 
 LP-091-2019-08359 
 
Hakija Crys-Kiinteistöt Oy  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0074-0005 
 Mekaanikonkatu 12 
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.  
  
Asennetaan pihalle mainospylonit. Pylonit ovat terästä, mainos-
pinta kohopainettua muovia ja metallia. Pylonit ovat taustavalais-
tuja.  
  
Mainoslaitteille varatut alueet ja mainoslaitteiden enimmäismitat 
on esitetty pääpiirustuksissa. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

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.     
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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.  
   
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 voimassa olevan asemakaavan mukainen ja muut lu-
van myöntämisen edellytykset täyttyvät. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 119 §, 126 §, 133 §, 141 §, 

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

 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  43-2697-19-D 
 
 LP-091-2019-04165 
 
Hakija Kiinteistö Oy Pakertajat  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0071-0011 
 Sahaajankatu 25 
Kaava 11244 
Lainvoimaisuus 2005 
Alueen käyttö T: Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Saarinen Ari Kalevi 
 diplomi-insinööri, rakennusarkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Teollisuusrakennuksen sisätilojen ja julkisivujen muutos 
 
 Vuonna 1958 valmistuneen teollisuusrakennuksen julkisivut muu-

tetaan ja sisätiloissa tehdään käyttötarkoituksen muutoksia.  
  
Osa muutoksista on tehty aikaisemmin, eikä muutosajankohdasta 
ole varmuutta. Pääpiirustuksissa on esitetty nykyinen lähtötilanne 
ja tämän hankkeen yhteydessä tehtävät muutokset.  
  
Julkisivut ovat olleet rapattuja ja katto on ollut tiilikate, mutta nyt 
julkisivu on peltiverhottu ja katemateriaali on vaihdettu pelliksi.  
  
Mainoslaitteiden osalta noudatetaan Helsingin kaupungin raken-
nusjärjestystä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
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 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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.  
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa aikaisemmin toteutettujen 
muutosten asianmukaisuudesta sekä siitä että rakennuksen käyt-
täjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset 
olonsa heikentyä.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Päätöksen perustelut Tämän hankkeen yhteydessä tehtävät muutokset ovat voimassa 
olevan asemakaavan mukaiset ja muut luvan myöntämisen edel-
lytykset täyttyvät. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 119 §, 120 a §, 125 

§, 133 §, 135 § ja 141 §. 
 
 
 

Päättäjä Valtteri Suontausta 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  45-1811-19-B 
 
 LP-091-2018-05311 
 
Hakija XXXX 
 XXXX 
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0475-0008 
 Muinaislinnantie 6 
Pinta-ala 1234 m² 
Kaava 7930 
Lainvoimaisuus 1979 
Sallittu kerrosala 284 m² 
Rakennettu kerrosala 134 m² 
Alueen käyttö AO: Erillispientalojen korttelialue.  

Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin kadunpuoleisesta rajasta 
on 5 m ja muista rajoista 4 m, ellei rakennusrajoin toisin määrätä. 
Rakennukset tai rakennuksen osat, jotka sisältävät asuntojen ul-
kopuolisia asumista palvelevia tiloja, saa naapurin suostumuksel-
la rakentaa naapuritontin rajaan kiinni. 

 
Pääsuunnittelija Neuvonen Viktoriia 
 arkkitehti 
 Sitowise Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon laajentaminen eteisellä, uuden parvekkeen ja sen 
alle lasitetun terassin rakentaminen, uuden katetun terassin ra-
kentaminen sekä uuden ikkunan avaaminen 

 
 Asuinpientalon (valm. 1983) lounaispuolelle rakennetaan uusi ul-

koneva eteistila, kaakkoispuolelle uusi parveke ja sen alle lasitet-
tu kylmä terassi ja luoteispuolelle katettu avonainen terassi. Koil-
lispuolen ulkoseinään avataan uusi ikkuna.  
  
Suunnittelija on tehnyt mittatarkistukset koko rakennuksen osalta. 
Mittauksen perusteella käytetty kerrosala on laajennuksen jälkeen 
150 m² ja kokonaisala on laajennuksen jälkeen 150 m². Laajuus-
tiedot on tarkistettu kaikilta osin tämän luvan yhteydessä.  
  
Toimitetut erityisselvitykset  
- Ympäristöselvitys 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
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Suostumusta tarvitsevia toimenpiteitä ei tehdä. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 

 
Rakennusoikeus 284 m² Asuinkerrosala  

  
Lisärakennusoikeus:  
30 m² / asunto: Erilliset talous- ja autosuojatilat 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 134 16  150 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 16 m² 
Tilavuus 52 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 28.03.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
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 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - pohjakatselmus 
 - 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 
rakennusvalvontapalveluilta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a § - 117 j §, 118 

§, 125 §, 133 § ja 135 § 
 
 

 

Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Naapurin kuuleminen, 6 kpl  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 16.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  45-2720-19-AM 
 
 LP-091-2019-07102 
 
Hakija XXXX 
 XXXX 
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0038-0048 
 Kallioharjuntie 4b 
Pinta-ala 750 m² 
Kaava 10835 
Lainvoimaisuus 2001 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Marja-aho Mikko 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Omakotitalon (0110) muutokset luvan voimassaolon päättymisen 
jälkeen - rakennustyöt toteutettu 

 
 Omakotitalokohteeseen on tehty seuraavat rakennusaikaiset 

muutokset:  
- kattomateriaali muutettu peltikatteesta bitumikermikatteeksi  
- terassi lasitettu  
- rakennuksen korkeusasemaa nostettu +200 mm.  
  
Lasitettu terassi esitetyllä tavalla toteutettuna kuuluu lisäraken-
nusoikeuteen laskettavaksi tilaksi (15 m²). Rakennuksen kaikki 
laajuustiedot on tarkistettu tämän lupapäätöksen yhteydessä.  
  
Hankkeen rakennuslupaan 45-4176-10-A liittyvän jatkoluvan 45-
0277-16-AJ voimassaolo on päättynyt 12.3.2019. 
 

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

 
Rakennusoikeus 188 m² Asuinkerrosala  

 38 m² Lisäkerrosala (autosuojat, varastot, lasikuistit, viherhuo-
neet yms.) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
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 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 
 Viherhuone 10   10 
 Lasikuistit  15  15 
 Asuinkerrosala 168   168 
 MRL 115 § 9   9 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 15 m² 
Tilavuus 45 m³ 
Paloluokka P3 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään esitetyin piirustuksin ja jäljempänä mai-
nituin määräyksin ja samalla todetaan, että rakennusvalvontavi-
ranomainen ei voi varmistua siitä, että aiemmin tehdyt muutostyöt 
on toteutettu määräysten edellyttämällä tavalla. 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Loppukatselmus on tilattava pidettäväksi viimeistään 5.12.2019. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 125 §, 133 §, 135 § ja 141 § 
 
 
 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Jatkolupa 45-0277-16-AJ  
 Rakennuslupa 45-4176-10-A  
 Valokuvat (3 kpl)  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.11.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 29.10.2019 § 575 76 
 

 

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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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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 15.11.2019.  
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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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                       
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 13.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
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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.  
 

 

 

 


