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Lupayksikön 1 viranhaltijat ovat 7.11.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 592-597 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  34-2710-19-A 
 
 LP-091-2019-05691 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Pakila, 091-034-0169-0036 
 Parsakuja 1b 
Pinta-ala 522 m² 
Kaava 8089 
Lainvoimaisuus 1979 
Sallittu kerrosala 131 m² 
Alueen käyttö Omakoti-, rivi- tai muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue 

(AOR). 
 
Pääsuunnittelija Haataja Ulla Hannele 
 rakennusarkkitehti 
 Suunnitteluriihi J&H 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen ja maalämpökaivon rakentaminen. 
 
 Rakennetaan 2-kerroksinen asuinpientalo sekä siihen kytketty va-

rasto ja autokatos, lisäksi rakennetaan maalämpökaivo.  
  
Asuinrakennuksen julkisivut ovat pääosin valkoiseksi rapattuja. 
Varaston ja autokatoksen julkisivut ovat puuverhoiltuja ja väriltään 
tumman harmaita.  
Vesikatteina on musta peltkate.  
  
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi raken-
netaan sisäänkäynnin yhteyteen luiska.  
  
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota 
varten tontille porataan lämpökaivo hakemuksen liitteenä olevien 
asemapiirustuksen ja johtoselvityksen mukaisesti.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
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esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. 
 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poikkeaminen 1:  

Rakennus sijaitsee alle 5m päässä eteläpuolen rajasta.   
Hakija perustelee poikkeamista tontin kapeudella.  
Ylitykseen on saatu naapurin suostumus  
  
Poikkeaminen 2:  
Katettu terassin räystäs rakennuksen pohjoispuolella ylittää ra-
kennusalueen rajan enemmän kuin rakennusjärjestys sallii. Ra-
kennusalueen rajan ylitys on 1,8m rakennusjärjestyksen salliessa 
1,2m ylityksen.  
Hakija perustelee poikkeamaa tontin kapeudella ja sillä, että pää-
sisäänkäynnin invaluiska pystyttäisiin tekemään katettuna.  
Ylitykseen on saatu naapurin suostumus.  
  
Poikkeaminen 3:  
Varsinaista rakennusoikeutta on käytetty varastoa ja teknistä tilaa 
varten 3m2. 
 

Rakennusoikeus e=0.25 (131m2). Tontille saa rakentaa tontin kerrosalan lisäksi 
enintään 20m2 suuruisen autosuojan/asunto sekä 5m2 varastoti-
laa/asunto. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  128  128 

 autosuoja  21  21 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 11  11 

 Varasto- ja tekn tilat  8  8 
      

Autopaikat Yhteensä 2 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 168 m² 
Tilavuus 520 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
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 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 25.07.2019 
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 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - maastoonmerkintä 
 - sijaintikatselmus 
 - lämpökaivon sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - pohjakatselmus 
 - rakennekatselmus 
 - kvv-katselmus 
 - iv-katselmus 
 - loppukatselmus 
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 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.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaan kosteudenhallinta-
suunnitelma ja nimettävä työmaalle kosteudenhallintakoordinaat-
tori.  
  
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus 
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.  
  
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikat-
selmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voi-
daan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, et-
tä poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta 
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille 
karttatietojen päivittämistä varten.  
  
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen 
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen 
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys 
kaupunkimittauspalveluilla.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135§, 175§ 
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Päättäjä Pekka Ryhänen 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  

 Naapurin suostumus  
 Kaivuluvan johtoselvitys  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, 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 26.11.2019.  

 
Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.11.2024. 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  39-2777-19-A 
 
 LP-091-2019-08428 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö,  
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0357-0001 
 Olkilyhteentie 17 
Pinta-ala 6270 m² 
Kaava 8560 
Lainvoimaisuus 1984 
Sallittu kerrosala 1881 m² 
Rakennettu kerrosala 989 m² 
Alueen käyttö Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). 
 
Pääsuunnittelija Rauhalammi Antti Miika Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Rauhalammi oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Päiväkodin purkaminen, määräaikaisen päiväkodin (0810) raken-
taminen ja aloittamisoikeus 

 
 Rakennetaan, kaksikerroksinen lasten päiväkoti (käyttötarkoitus-

luokka 0810) kolmenkymmenen (30) vuoden määräajaksi. Ra-
kennus toimii määräaikaisena lisätilana alueen kasvavalle päivä-
kotitarpeelle, kunnes pysyvä uudisrakennushanke valmistuu. Ra-
kennukseen tulee 120 paikkaa.   
  
Rakennuspaikalta puretaan 1980-luvun lopulla valmistunut lasten 
päiväkoti (Ratu 21258) ja talousrakennus (Ratu 21259). Raken-
nuspaikka kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on yli 13 vuotta 
vanha. Kaupunkisuunnittelulla ei ole ollut huomauttamista raken-
nuksen purkamisen johdosta.   
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Uudisrakennuksen julkisivut ovat puuverhousta, vesikate on pro-
fiilipeltiä ja katoksissa on bitumikermikate.    
    
Saattoliikenne tapahtuu kadunvarsiliikenteenä Olkilyhteentieltä ja 
kevyt saattoliikenne myös puiston kautta. Aidattu huoltoajoreitti 
Olkilyhteentieltä.   
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Suunniteltu rakennus ja piha ovat esteettömyysmääräysten mu-
kaiset.   
    
Erityisselvitykset:    
    
- Kosteudenhallintaselvitys    
- Perustamistapalausunto   
- Energiaselvitys (energiatehokkuusluokka on A)   
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio R1  
- Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio R1  
- Paloturvallisuuden riskiarvio R1    
- Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet    
- LVI-suunnittelun ja toteutuksen perusteet  
- Savun leviämisen rajoittamiskeinojen tutkimus  
    
Haetaan aloittamisoikeutta koko rakennuksen rakentamiselle en-
nen luvan lainvoimaisuutta, perusteluna tilapaikka tarpeen kasvu 
syksyllä 2019 edellyttää rakennustyön mahdollisimman nopeaa 
käynnistymistä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta.   
Kiinteistön 91-39-357-20 haltijat huomauttavat rakennuksen kor-
keudesta, Olkilyhteentien liikennemäärien kasvamisesta, saatto-
liikenteen järjestämisestä ja puiden kaatamisesta.  
Kiinteistön 91-39-357-13 haltija huomauttaa jäteastioiden sijoituk-
sesta ja hulevesien poistamiseen liittyvän ojan kunnostamistar-
peesta.  
  
Vastineessaan hakijan edustaja kirjoittaa:  
-kaavassa ei ole määräystä rakennuksen korkeudesta, tontille 
saa rakentaa 2-kerroksisen rakennuksen.   
-työmaan aikana toki liikenne kasvaa ja pientä kasvua on odotet-
tavissa saattoliikenteeseen. Uuteen rakennukseen tulee 120 
paikkaa, olevassa rakennuksessa on 90 paikkaa.   
-henkilökunnalle tehdään autopaikkoja, saattoliikenne Olkilyh-
teentien kautta ja kevyt saattoliikenne myös puiston kautta.  
-rakennuspaikalta kaadetaan vain rakentamisen kannalta välttä-
mättömät puut ja vanhan rakennuksen poistuttua istutetaan uusia 
puita.  
-jäteastiat siirretään nykyisen varaston paikalle pois tontin rajalta.   
-oja tullaan kunnostamaan tontin osuudella.  
  
Muut naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Sallittu kerrosala ylittyy väliaikaisesti 304 m², kunnes nykyinen 

päiväkoti puretaan kesällä 2020.  
Perustelu on päiväkotipaikkojen kiireellinen tarve ja koska raken-
nus puretaan vasta päiväkodin ollessa kiinni.  
  
Poikkeaminen on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut siitä huomautettavaa. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä ja 
perusteltuna. 
 

Rakennusoikeus e=0,3 (1881 m²) 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 talousrakennuskerros-
alaa 

22  22 0 

 kerrosalaa 967 1196 967 1196 
      

Autopaikat Yhteensä 6 
 Rakennetaan 6 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 1196 m² 
Tilavuus 4550 m³ 
Paloluokka P2 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 18.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 25.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
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Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 24.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Ympäristökeskus (Ympäristöterveysosasto) 
Lausunto pvm 31.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Aloittaminen Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen 

lainvoimaisuutta. 
  
Vakuuden laji Kunnan ei tarvitse asettaa vakuutta 
Vakuuden perusteet Rakennuksen rakentaminen valmiiksi. 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö ja rakennuslain 144 
§:n nojalla hyväksytään asetettu vakuus ja annetaan lupa raken-
nustyön suorittamiseen vakuutta koskevalta osalta. 

 
 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 
 - pihasuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 
23.11.2049 saakka.  
  
Rakennuksen purkamisen jälkeen paikka on ennallistettava. 
 
 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.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan. Lisäksi esitetään säilytettävän puuston suojausjär-
jestelyt.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
   
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Laadittava pihasuunnitelma koskien koko rakennuspaikkaa ra-
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kennuksen purkamisen jälkeen.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureille 
(kiinteistö 91-39-357-13 ja kiinteistö 91-39-357-20). 
 

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

§,139 §, 144 §, 171 § ja 175 §.  
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 §. 
 

 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  

 Valokuvia  
 Naapurin huomautuskirje  
 Liite Päivähoito- ja nuorisotilojen vaatimukset ja valvon-

ta 
 

 Vastine naapurikuulemiseen  

 Ympäristöpalvelut lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, 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 26.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.11.2024. 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-
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
                                                                      
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän 
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.  
 

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

Tunnus  41-2752-19-A 
 
 LP-091-2019-07579 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0110-0024 
 Ylermintie 6b 
Pinta-ala 812 m² 
Kaava 6181 
Lainvoimaisuus 1971 
Sallittu kerrosala 203 m² 
 Kaavatontti 41110/(24) muodostuu Rno 3:250. 
Alueen käyttö Tontille saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m² kohti 

(A 1/500). 
 
Pääsuunnittelija Korhonen Eero Kalevi 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Omakotitalon (0110), autokatoksen (1911) ja maalämpökaivon 
rakentaminen 

 
 Rakennetaan kaksikerroksinen puurunkoinen omakotitalo (käyttö-

tarkoitusluokka 0110 omakotitalo), jonka yhteydessä varasto sekä 
erillinen autokatos (käyttötarkoitusluokka 1911 talousrakennus).    
   
Rakennuksen julkisivut ovat valkoista vaakapanelia ja vesikattee-
na on tummanharmaa rivipeltikate.   
   
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on 
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely 
perustamistavasta johtuen.   
   
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on A.   
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota 
varten tontille porataan yksi lämpökaivo.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Lisäselvitys Rakennuspaikalta on purettu pientalo ja varasto purkuluvalla 41-
2088-19-P/ 27.8.2019. 
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Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontilla on voimassa MRL:n 81 § 2 mom. 2 kohdan mukainen ra-

kennuskielto, koska tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin. 
Poikkeamista rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n pe-
rusteella vähäisenä, koska tontin mittaus ja rekisteröinti ovat vi-
reillä eikä kaupunkimittaus näe estettä rakennusluvan myöntämi-
selle.    
   
Käytetty kerrosala ylittää vähäisesti asemakaavan salliman ker-
rosalan 3 m², ylityksen syy on teknisen tilan rakentaminen (MRL 
115 §).   
  
Asuinrakennuksen korkeus ylittää kaavassa sallitun 6,5 metrin 
korkeuden, keskikorkeuslaskelman mukaan ylitys on 0,355 met-
riä.    
Rakennuksen tuulettuva alapohja sekä energiamääräykset täyttä-
vät rakennepaksuudet ovat vaikuttaneet ylitykseen.   
  
Autokatoksen korkeus ylittää kaavassa sallitun 3,5 metrin korkeu-
den, keskikorkeuslaskelman mukaan ylitys on 0,11 metriä.    
  
Ulkotilojen esteettömyys on korvattu luiskavarauksella perusta-
mistavasta johtuen.     
  
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä. 
 

Rakennusoikeus e=0,25 (203 m²) Tontin kerrosalaan ei lasketa autosuojaa, jonka 
kerrosala on enintään 30 m²/asunto. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  203  203 
 autosuoja  30  30 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 3  3 

 RakA 152 §  8  8 

      
Autopaikat Yhteensä 2 
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 Rakennetaan 2 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 244 m² 
Tilavuus 695 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta. 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 04.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO 
Lausunto pvm 08.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään läm-
pöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella ra-
kennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvit-
tavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveel-
lisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
  
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus 
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.  
  
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikat-
selmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voi-
daan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, et-
tä poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta 
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille 
karttatietojen päivittämistä varten.  
  
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen 
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen 
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys 
kaupunkimittauspalveluilla.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1.3, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
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kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön otetta-
vaksi, on tontti oltava merkittynä kiinteistörekisteriin.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 § ja 175 §. 
 
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Naapurin kuuleminen  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Kaivuluvan johtoselvitys  

 Tonttikartta  
 Suostumus lämpökaivon sijainnille  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, 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    
 
 07.11.2019 § 594 25 
 

 

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 26.11.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.11.2024. 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  41-2759-19-A 
 
 LP-091-2019-06667 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0110-0023 
 Ylermintie 6a 
Pinta-ala 812 m² 
Kaava 6181 
Lainvoimaisuus 1971 
Sallittu kerrosala 203 m² 
 Kaavatontti 41110/(23) muodostuu Rno 3:250. 
Alueen käyttö Tontille saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m² kohti 

(A 1/500). 
 
Pääsuunnittelija Korhonen Eero Kalevi 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Omakotitalon (0110), aputilojen, autokatoksen (1911) ja maaläm-
pökaivon rakentaminen 

 
 Rakennetaan kaksikerroksinen puurunkoinen omakotitalo (käyttö-

tarkoitusluokka 0110 omakotitalo), jonka yhteydessä varasto sekä 
erillinen autokatos (käyttötarkoitusluokka 1911 talousrakennus).   
Asemakaava no 6181 vuodelta 1971 mahdollistaa maanpäällisten 
kellaritilojen (aputilat) rakentamisen.  
  
Rakennuksen julkisivut ovat valkoista vaakapanelia ja vesikattee-
na on tummanharmaa rivipeltikate.  
  
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on 
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely 
perustamistavasta johtuen.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on A.  
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota 
varten tontille porataan yksi lämpökaivo.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu lausunto ääneneristävyydestä. 
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Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksesta. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontilla on voimassa MRL:n 81 § 2 mom. 2 kohdan mukainen ra-

kennuskielto, koska tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin. 
Poikkeamista rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n pe-
rusteella vähäisenä, koska tontin mittaus ja rekisteröinti ovat vi-
reillä eikä kaupunkimittaus näe estettä rakennusluvan myöntämi-
selle.   
  
Asuinrakennuksen korkeus ylittää kaavassa sallitun 6,5 metrin 
korkeuden keskikorkeuslaskelman mukaan noin 0,3 metrillä. Pe-
rusteluna esitetään rakennuksen tuulettuva alapohja sekä ener-
giamääräykset täyttävät rakennepaksuudet.   
  
Autokatoksen korkeus ylittää kaavassa sallitun 3,5 metrin korkeu-
den, keskikorkeuslaskelman mukaan ylitys on 0,04 metriä. Auto-
katoksessa on lapekatto.  
  
Ulkotilojen esteettömyys on korvattu luiskavarauksella perusta-
mistavasta johtuen.    
  
Naapurin suostumuksella sisääntulokatos rakennetaan noin 2 
metrin päähän rajasta. Perusteluna tontin tarkoituksenmukainen 
käyttö.  
Naapurin suostumuksella maalämpökaivon sijainti alle 7,5 metriä 
naapuritontin rajasta.   
  
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä. 
 

Rakennusoikeus e=0,25 (203 m²) Tontin kerrosalaan ei lasketa autosuojaa, jonka 
kerrosala on enintään 30 m²/asunto. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  191  191 
 autosuoja  30  30 

 Aputilaa  18  18 
 RakA 152 §  8  8 
      

Autopaikat Yhteensä 2 
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 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 247 m² 
Tilavuus 705 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta. 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 04.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO 
Lausunto pvm 08.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään läm-
pöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella ra-
kennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvit-
tavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveel-
lisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
  
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus 
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.  
  
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikat-
selmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voi-
daan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, et-
tä poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta 
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille 
karttatietojen päivittämistä varten.  
  
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen 
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen 
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys 
kaupunkimittauspalveluilla.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1,3, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
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allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön otetta-
vaksi, on tontti oltava merkittynä kiinteistörekisteriin.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 § ja 175 §. 
 
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin suostumus  
 Rakennusoikeuslaskelma  

 Tonttikartta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, 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 26.11.2019.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.11.2024. 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  47-2731-19-A 
 
 LP-091-2019-07677 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0195-0023 
 Karjatanhuanpolku 23a 
Pinta-ala 705 m² 
Kaava 11427 
Lainvoimaisuus 2006 
Rakennettu kerrosala 29 m² 
Alueen käyttö AO: Erillispientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kiijärvi Laura 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Saani Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Puurakenteisen, puuverhoillun, yksiasuntoisen omakotitalon 
(käyttötarkoitusluokka 0121) rakentaminen ja talousrakennuksen 
purkaminen 

 
 Tarkoitus on toteuttaa rakennus yksikerroksisena, mutta rakenteil-

la varaudutaan toisen kerroksen rakentamiseen. Kerrosalakaaviot 
on esitetty pääpiirustuksissa.  
  
Asemapiirroksessa on esitetty alustavasti hulevesijärjestelyt sekä 
varaus autosuojalle ja porrasnostimelle.  
  
Tontilta puretaan talousrakennus. Tontti kuuluu alueeseen, jonka 
asemakaava on yli viisi vuotta vanha. Kaavoittajalla ja kaupun-
ginmuseolla ei ole ollut huomautettavaa purkamisesta.  
  
Erityisselvitykset:  
- Pohjatutkimus (paalutus; ei hulevesien imeytysmahdollisuutta, 
vähäinen viivytys)  
- Pohjarakennesuunnitelma  
- Vesi- ja viemäriliitoslausunto ja -kartta  
- Haitta-aineselvitys (2 kpl; asbestikartoitus)  
- Energiaselvitys ja -todistus (energiatehokkuusluokka B)  
- Leikkauspiirustus (rakenneleikkaus yläkerran osalta) 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 07.11.2019 § 596 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 

 

 

muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Varastosiipiosan kattokulma on päärakennusmassan kattokulman 

mukaisesti 1:2, vaikka kaava edellyttäisi yksikerroksisilta osilta 
1:3-1:4 kattokulmaa. Hakijan perusteluna poikkeamiselle on yhte-
näisen ja alueen ilmeeseen sopivan kokonaismassoittelun vuoksi.  
  
Esteetön sisäänkäynti toteutetaan vain porrasnostinvarauksella. 
Hakijan perusteluna on tontin loivahko rinne sekä maaperästä 
johtuva rossipohjaratkaisu, joka nostaa lattiapinnan noin tasoon + 
80 cm maanpinnasta, jolloin luiska toteutettuna olisi kohtuuttoman 
pitkä. Mikäli tarvetta joskus ilmenee, toimii tässä tilanteessa päi-
vittäiseen käyttöön porrasnostin luiskaa huomattavasti paremmin.  
  
Poikkeamiset ovat vähäiset ja perustellut. 
 

Rakennusoikeus 176 m² Asuinkerrosala (e = 0,25)  
35 m² Lisärakennusoikeus (autosuojat, varastot, lasikuistit; 20 % 
asuinkerrosalasta asuinkerrosalan lisäksi) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Varasto  6  6 

 Asuinkerrosala  96  96 
 Talousrakennus 29  29 0 
 MRL 115 §  4  4 

      
Autopaikat Yhteensä 2 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 106 m² 
Tilavuus 380 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 30.09.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 10.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 14.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 15.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten purkamis- ja rakennustöiden aikaiset haitat 
ympäristöön minimoidaan.   
  
Uudisrakennuksen 1. kerroksen lattiatason korkeusasema on ol-
tava merkittynä rakennuksen nurkkapisteiden kohdalla aloitusko-
kouksen yhteydessä.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
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.  
  
Mahdolliselle 2. kerroksen toteutukselle ja autosuojan rakentami-
selle on haettava erillinen lupa.  
  
Pohjarakennesuunnitelmiin liitettävä tarkennettu hulevesisuunni-
telma on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle hyvissä ajoin 
ennen toimenpidettä.  
  
Rakennuspaikan luonnonmukaista korkeusasemaa tontin rajoilla 
ei saa muuttaa. Mahdollinen painanne on kaikilta osin sijoituttava 
oman tontin puolelle.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1.3, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
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kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

§, 131 §, 133 §, 135 §, 139 §, 141 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Lainhuutotodistus  
 Naapurin kuuleminen  
 Kaavoittajan kannanotto  

 Ennakkoneuvottelumuistio  
 Helsingin kaupunginmuseon lausunto  
 Valokuva  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, 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 26.11.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.11.2024. 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  54-2820-19-D 
 
 LP-091-2018-06736 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0027-0004 
 Hankaintie 4 
Pinta-ala 1384 m² 
Kaava 7219 
Lainvoimaisuus 1976 
Sallittu kerrosala 415 m² 
Rakennettu kerrosala 172 m² 
 Kaavatontti 54027/(4) muodostuu Rnro 435/2:153 
Alueen käyttö AP: Asuinpientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Salmi Veli Pekka 
 arkkitehti 
 P&R Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon julkisivumuutoksia sekä märkätilamuutoksia 
 
 Vuonna 1969 rakennetun asuipientalon pihan puoleiselle julkisi-

vulle lisätään kaksi uutta oviaukkoa ja yksi ikkuna. Lisäksi samai-
sen julkisivun nykyiset ikkunat uusitaan, jonka yhteydessä ikkuna-
aukot kasvatetaan.   
  
Hankkeen yhteydessä sauna ja pesuhuone rakennetaan uuteen 
kohtaan, pääpiirustuksissa esitetyllä tavalla.   
  
Asbesti- ja haitta-aineselvitys on toimitettu rakennusvalvontaan 
hakemuksen yhteydessä. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 

seuraavin määräyksin: 
 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
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 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

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

135 § 
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Päättäjä Johannes Sandell 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.11.2019, 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 26.11.2019.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.11.2024. 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.  
 

 

 


