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Lupayksikön 1 viranhaltijat ovat 12.11.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 598-607 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  9-2836-19-C 
 
 LP-091-2019-08039 
 
Hakija Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Kaivopuisto, 091-009-9903-0100 
 Kaivopuisto 
Pinta-ala 178590 m² 
Kaava Asemakaava 11160 
Lainvoimaisuus 2004 
Rakennettu kerrosala 4187 m² 
Alueen käyttö Puisto (VP). Alue, joka on historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, 

puistorakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas. 
 
Pääsuunnittelija Ortia Marja Liisa 
 arkkitehti 
 Ramboll Finland Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mallihyväksytyn City-wc:n rakentaminen 
 
 Kaivopuiston Ison Puistotien koillispuolelle sijoitetaan mallihyväk-

sytty City-wc.   
  
Hankkeen kvv-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan lu-
pahakemuksen liitteenä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapuritontin 9/202/9 haltija on huomaut-
tanut, että käymälärakennus muodostaa särön historialliseen 
puistoon sekä ehdottanut Kaivohuoneen länsipuolella sijaitsevan 
vanhan käymälärakennuksen kunnostamista uuden käymälän ra-
kentamisen sijasta. Tontin 9/200/4 haltija on esittänyt saman eh-
dotuksen ja lisäksi ilmoittanut vastustavansa käymälän sijoittamis-
ta hakemuksen mukaiseen paikkaan, koska pelkää olevansa 
käymälän haitallisten tekijöiden vaikutuspiirissä.   
  
Hakijan mukaan käymälä on suositussa ja paljon käytetyssä puis-
tossa erittäin tarpeellinen. Käymälän sijoituspaikkaa suunnitelta-
essa on selvitetty Kaivohuoneen vanhan käymälän kunnostamista 
yleisökäymäläksi. Uuden käymälän rakentaminen on tällöin todet-
tu toimivimmaksi ratkaisuksi. Myös City-wc:lle on tutkittu vaihtoeh-
toisia paikkoja ja todettu hakemuksen mukainen paikka kaikkien 
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sopivimmaksi. Sijoituspaikan arvioinnissa on ollut mukana laaja 
edustus kaupunkiympäristön toimialalta sekä kaupunginmuseos-
ta. Museovirasto ei ole katsonut tarpeelliseksi lausua asiasta. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Alueella on voimassa rakennuskielto 12561 11.12.2020 saakka. 

Asemakaavoittajan mukaan kielto on rajattu koskemaan kanta-
kaupungin ensimmäisen kerroksen liiketiloja, eikä se tällöin koske 
tätä hanketta. 

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Puiston kulkureiteille on asennettava riittävä määrä käymälään 

viitoittavia opasteita. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §. 
 
 

 

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

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Lausunto  
 Naapurin huomautuskirje  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  17-2832-19-D 
 
 LP-091-2019-07103 
 
Hakija Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr  
 
Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0064-0007 
 Pasilanraitio 6 
Kaava 7850 
Lainvoimaisuus 1979 
Alueen käyttö AKS; Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue.  

-Asunnot on varustettava joko vähintään 2,0 m syvällä parvek-
keella, joka on oltava vähintään 1,0 m viereistä maanpintaa kor-
keammalla, tai pergolarakennelmin suojatulla pihalla, jonka on ol-
tava 0,4m viereistä maanpintaa korkeammalla ja jonka on oltava 
vähintään 3,0 m syvä. 

 
Pääsuunnittelija Hellstén Tarja Tuulikki 
 rakennusarkkitehti 
 Laitila Arkkitehdit Oy Helsinki 
_______________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen linjasaneeraus viidessä rakennuksessa. Asuntojen 
jakamisia neljässä rakennuksessa. Julkisivumuutoksia viidessä 
rakennuksessa. 

 
 Tehdään linjasaneeraus kaikkiin rakennuksiin.  

  
Kylpyhuoneet uusitaan, sijainnit pysyvät samana, paitsi uusien 
asuntojen kohdalla. Kylpyhuoneiden hormit uusitaan talotekniik-
kaelementtihormeina.  
Rakennuksen sähköjärjestelmät uusitaan.  
  
Kaksioita jaetaan yksiöiksi pääpiirustusten mukaisesti. Huoneistot 
erotetaan toisistaan pääpiirustuksissa esitetyllä palo-osastoivalla 
ja ääntä eristävällä rakenteella.   
  
Rakennusten ikkunat ja parvekeovet uusitaan puu-alumiini-
ikkunoiksi ja muut ulko-ovet kunnostetaan. Räystäskorko muut-
tuu.  
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Palo-osastoinnit pysyvät nykyisellään ja rakennuksen paloluok-
kaan ei muutoksia.  
  
Kerrosala ei lisäänny.  
  
Akustiikkaselvitys sekä korjaus- ja muutosrakentamisen energia-
selvitys on toimitettu rakennusvalvontaan hakemuksen yhteydes-
sä.  
  
Asemakaavoitusta on kuultu hakemuksen yhteydessä. Kaavoitta-
ja ei puolla poikkeamista parvekemääräyksestä.  
  
Uusille asunnoille on osoitettu irtaimistovarastot. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poiketaan jaettavien, uusien asuntojen osalta asemakaavan mää-

räyksestä: - Asunnot on varustettava joko vähintään 2,0 m syvällä 
parvekkeella, joka on oltava vähintään 1,0 m viereistä maanpin-
taa korkeammalla, tai pergolarakennelmin suojatulla pihalla, jonka 
on oltava 0,4m viereistä maanpintaa korkeammalla ja jonka on ol-
tava vähintään 3,0 m syvä.  
  
Uusia parvekkeita ei rakenneta uusille huoneistoille.  
Asemakaavoittaja ei puolla poikkeamista.  
Poikkeamisen myöntämisen toimivalta on rakennusvalvontapalve-
lulla, poikkeaminen on vähäinen, ja hyväksyttävissä.  
  
Poiketaan asemakaavassa määrätystä enimmäisräystäskorkeu-
desta. Räystäskorkeus on noussut jo rakennusvaiheessa, ja nyt 
korjaustyöstä johtuva räystäskorkeuden muutos ei olennaisesti 
muuta tilannetta. Poikkeaminen on vähäinen ja hyväksyttävissä. 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 802 m² 
Paloluokka P1 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 09.10.2019 
Lausunnon tulos ei puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - Detaljisuunnitelmat 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - palokatkosuunnitelma 
 - 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.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.   
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Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Uusiin asuntoihin on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja 
olemassa olevien asuintilojen välinen ilma- ja askelääneneristä-
vyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja L'n,w < 53 dB).  
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.  
  
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 
rakennusvalvontapalveluun ja työtä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja. 
 

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

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 12.11.2019 § 600 13 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  28-2724-19-D 
 
 LP-091-2019-07586 
 
Hakija Asunto Oy Mäkitorpantie 22-24-26 c/o Realia Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0166-0003 
 Mäkitorpantie 24 
Kaava 3313 
Lainvoimaisuus 1953 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Rajala Jari Antero 
 insinööri, rakennusinsinööri 
 Raksystems Insinööritoimisto Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon päätyjen korjaus ja materiaalimuutos, räystään 
jatkaminen syvennysten edessä, ovimuutos 

 
 Päätyjen alkuperäisten valkeaksi maalattujen betonielementtien 

eteen on v. 1986 asennettu lisälämmöneristys ja tiililaattapintaiset 
elementit.   
  
Myöhemmin lisätyt rakenteet korvataan uudella lisälämmöneris-
teellä ja levyrappauksella. Pihan puolella vesikatto jatketaan suo-
rana julkisivusyvennysten yli ja kadun puolella porrashuoneiden 
ovet muutetaan lasiaukollisiksi. Lisäksi parvekelasitukset uusi-
taan.  
  
Toimitetut erityisselvitykset  
- kaupunkikuvaselvitys  
- energiaselvitys 
 

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

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - Detaljisuunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - 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. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Päätyseinän liitoskohdat kuten räystäs-, ikkuna- ja sokkeliliitty-
mädetaljit on suunniteltava huolella ja alkuperäisen arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä kunnioittavalla tavalla. Detaljit on toimitettava ra-
kennusvalvontapalvelun lupavalmistelijalle. Työvaihetta ei saa 
aloittaa ennen kuin sitä koskevat toteutuspiirustukset on toimitettu 
ja hyväksytty.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Rakennuksen uusista osista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

ja 133 § 
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Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  28-2725-19-D 
 
 LP-091-2019-07587 
 
Hakija Asunto Oy Mäkitorpantie 22-24-26 c/o Realia Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0166-0002 
 Mäkitorpantie 26 
Kaava 3313 
Lainvoimaisuus 1953 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Rajala Jari Antero 
 insinööri, rakennusinsinööri 
 Raksystems Insinööritoimisto Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon päätyjen korjaus ja materiaalimuutos, räystään 
jatkaminen syvennysten edessä, ovimuutos 

 
 Päätyjen alkuperäisten valkeaksi maalattujen betonielementtien 

eteen on v. 1986 asennettu lisälämmöneristys ja tiililaattapintaiset 
elementit.   
  
Myöhemmin lisätyt rakenteet korvataan uudella lisälämmöneris-
teellä ja levyrappauksella. Pihan puolella vesikatto jatketaan suo-
rana julkisivusyvennysten yli ja kadun puolella porrashuoneiden 
ovet muutetaan lasiaukollisiksi. Lisäksi parvekelasitukset uusi-
taan.  
  
Toimitetut erityisselvitykset  
- kaupunkikuvaselvitys  
- energiaselvitys 
 

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

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - Detaljisuunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - 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. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Päätyseinän liitoskohdat kuten räystäs-, ikkuna- ja sokkeliliitty-
mädetaljit on suunniteltava huolella ja alkuperäisen arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä kunnioittavalla tavalla. Detaljit on toimitettava ra-
kennusvalvontapalvelun lupavalmistelijalle. Työvaihetta ei saa 
aloittaa ennen kuin sitä koskevat toteutuspiirustukset on toimitettu 
ja hyväksytty.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Rakennuksen uusista osista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

ja 133 § 
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Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  28-2726-19-D 
 
 LP-091-2019-07451 
 
Hakija Asunto Oy Mäkitorpantie 22-24-26 c/o Realia Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0166-0004 
 Mäkitorpantie 22 
Kaava 3313 
Lainvoimaisuus 1953 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Rajala Jari Antero 
 insinööri, rakennusinsinööri 
 Raksystems Insinööritoimisto Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon päätyjen korjaus ja materiaalimuutos, räystään 
jatkaminen syvennysten edessä, ovimuutos 

 
 Päätyjen alkuperäisten valkeaksi maalattujen betonielementtien 

eteen on v. 1986 asennettu lisälämmöneristys ja tiililaattapintaiset 
elementit.   
  
Myöhemmin lisätyt rakenteet korvataan uudella lisälämmöneris-
teellä ja levyrappauksella. Pihan puolella vesikatto jatketaan suo-
rana julkisivusyvennysten yli ja kadun puolella porrashuoneiden 
ovet muutetaan lasiaukollisiksi. Lisäksi parvekelasitukset uusi-
taan.  
  
Toimitetut erityisselvitykset  
- kaupunkikuvaselvitys  
- energiaselvitys 
 

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

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - Detaljisuunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - 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. 
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusval-
vontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Päätyseinän liitoskohdat kuten räystäs-, ikkuna- ja sokkeliliitty-
mädetaljit on suunniteltava huolella ja alkuperäisen arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä kunnioittavalla tavalla. Detaljit on toimitettava ra-
kennusvalvontapalvelun lupavalmistelijalle. Työvaihetta ei saa 
aloittaa ennen kuin sitä koskevat toteutuspiirustukset on toimitettu 
ja hyväksytty.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Rakennuksen uusista osista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

ja 133 § 
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Päättäjä Johanna Nordman 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  36-2353-19-C 
 
 LP-091-2019-05104 
 
Hakija Asunto Oy Viikin Aura 1  
 
Rakennuspaikka Viikki, 091-036-0214-0002 
 Tilanhoitajankaari 4 
Pinta-ala 3511 m² 
Kaava 10680 
Lainvoimaisuus 1999 
Sallittu kerrosala 5300 m² 
Rakennettu kerrosala 5299 m² 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Lunkka Hannu Juhani 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Lunkka Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Työtilojen muuttaminen asuinnoiksi 
 
 Asuinkerrostalojen korttelialueella muutetaan alkuperäisissä pää-

piirustuksissa askartelutilaksi/asuntovaraukseksi merkityt ensim-
mäisen kerroksen tilat A1, C54 ja C55 sekä A-portaan tilat A6, 
A12, A18, A24 ja A30 asunnoiksi.  
  
Asunnoiksi muutetaan tämän luvan yhteydessä ainoastaan yllä-
mainitut tilat. Muut kiinteistön vastaavanlaiset tilat jäävät alkupe-
räiseen käyttöönsä.  
  
Käyttötarkoituksen muutos on asemakaavamääräyksen mukai-
nen. "Askartelu-, kerho- ja vastaavaa yhteistilaa tulee rakentaa 
1,5% tontin kerrosalasta. Tilat saadaan sijoittaa osittain myös ton-
tin ulkopuolelle. Askartelu-, kerho- ja vastaavien yhteistilojen 
1,5% ylittävä voidaan rakennusoikeuden estämättä aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua rakennuksen käyttöönotosta muuttaa 
asuin- tai työhuoneeksi, kuitenkin enintään 2,0% tontin kerros-
alasta."  
  
Alkuperäisessä rakennusluvassa ko. tilat olivat laskettu monitoi-
mitilakerrosalaan kuuluviksi ja tämän muutoksen yhteydessä nä-
mä muutetaan asuinkerrosalaan laskettaviksi.  
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Lupahakemuksessa oli myös haettu C-portaan huoneisto C72 
muutettavaksi asunnoksi. Tila on liian pieni asunnoksi hyväksytet-
täväksi (16m2, asunnon vähimmäispinta-ala on asetusten mu-
kaan 20m2) ja se jää alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa.  
  
Tilat ovat alunperin suunniteltu ja varustettu asuinhuoneistoiksi ja 
tämän toimenpideluvan yhteydessä ei tehdä rakennusteknisiä 
muutoksia. 
 

Rakennusoikeus 5000 + 200 + 100  
  
Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennusoikeuden kerros-
alaneliömetreinä. Ensimmäinen luku osoittaa asuntokerrosalan 
enimmäismäärän, toinen luku monikäyttötilojen vähimmäismää-
rän ja kolmas luku liiketilojen vähimmäismäärän. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Monitoimitilakerros-
alaa 

203  203 0 

 Asuinkerrosalaa 4996 203  5199 
      

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee osal-

taan valvoa työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mu-
kaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava 
hyväksyntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muu-
tosten toteuttamista.  
  
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Hankkeen tekniset 
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 j §, 124 §, 126 § ja 133 §. 
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Päättäjä Pontus Högström 
arkkitehti 
puh.  (09) 310 26488 
 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
                                                 
                      



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 12.11.2019 § 603 35 
 

 

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 

 

 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  39-2843-19-P 
 
 LP-091-2019-07947 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0037-0044 
 Salavatie 8a 
Kaava 3333 
Lainvoimaisuus 1953 
Alueen käyttö A; Asuntotontti, jolle saa rakentaa enintään 2-kerroksisia ja enin-

tään 8m korkeita asuinrakennuksia. 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinrakennuksen purkaminen ja puiden kaataminen 
 
 Haetaan lupaa 1950-luvulla rakennetun asuinpientalon purkami-

selle (Ratu 18881), samalla tontilta kaadetaan kolme koivua.  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
  
Kaadettavat puut on merkitty rakennusvalvontaan hakemuksen 
aikana toimitettuun asemapiirrokseen.  
  
Alustava purkutyösuunnitelma on toimitettu.  
  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (3333/1953).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (18.11.2019). 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon 
ottaen. 

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 07.11.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 05.11.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin/ mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryh-
tyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön 
turvallisuudesta (798/2015).   
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Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.  
  
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.   
  
Kaupunginmuseon lausunnon mukaisesti, mikäli olemassa oleva 
omakotitalo korvataan uudisrakennuksella, tulee sen hahmoltaan, 
korkeudeltaan ja materiaaleiltaan sopeutua tähän jälleenraken-
nuskauden pientalokokonaisuuteen.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Jesse Piirainen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Asemapiirros  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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  
  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnan jäsenellä  
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun 
päätös vaikuttaa sekä  
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.  
  
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-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
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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 29.11.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Tämän purkamisluvan voimassaoloaika päättyy 30.11.2022. Lu-

van tarkoittama toimenpide on suoritettava edellä mainitun ajan 
kuluessa.  
 

Purkamistyön aloittaminen 
 
 Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta ja lupamääräyksissä edellytetty VASTAAVA 
TYÖNJOHTAJA on hyväksytty johtamaan rakennustyötä.                           
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Ilmoitus purkamistyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle rakennusteknisen osaston insinöörille tai raken-
nusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivys-
tysaikoina.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  41-2811-19-A 
 
 LP-091-2019-02669 
 
Hakija XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0096-0028 
 Koudantie 13a 
Pinta-ala 827 m² 
Kaava 6181 
Lainvoimaisuus 1971 
Sallittu kerrosala 207 m² 
Rakennettu kerrosala 27 m² 
 Kaavatontti 41096/(28) muodostuu Rnro 7:571 
Alueen käyttö Tontille saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m² kohti 

(A 1/500). 
 
Pääsuunnittelija Parikka Niko Antti Petteri 
 rakennusinsinööri, talonrakennusinsinööri 
 Catedral Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Talousrakennuksen purkaminen ja kahden omakotitalon (0110), 
aputilojen ja pihavajojen (1911) rakentaminen 

 
 Hallinnanjakosopimuksella jaetulle tontille rakennetaan yksi- ja 

kaksikerroksinen omakotitalo (käyttötarkoitusluokka 0110 omako-
titalo) sekä erilliset pihavajat (käyttötarkoitusluokka 1911).    
Asemakaava no 6181 vuodelta 1971 mahdollistaa maanpäällisten 
kellaritilojen (aputilat) rakentamisen.   
  
Rakennuspaikalta puretaan autotalli. Rakennuspaikka kuuluu 
alueeseen, jonka asemakaava on yli 13 vuotta vanha. Kaupunki-
suunnittelulla ja kaupunginmuseolla ei ole ollut huomautettavaa 
talousrakennuksen purkamisen johdosta.  
  
Rakennuksen julkisivut ovat pääosin valkoista vaakapanelia ja 
vesikatteena musta rivipeltikate.   
   
Rakennus 1 on esteetön. Rakennuksen 2:den sisäänkäyntiä ei 
ole suunniteltu esteettömäksi rakennuspaikan maaston muodot 
huomioon ottaen.  
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Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nusten suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.   
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu meluselvitys. 
 

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 5,0 m²:llä. Ylitys johtuu siitä, että rakennus 1 on suunnitel-
tu esteettömäksi.   
  
Autopaikka sijoitetaan istutusalueelle, koska tontin korkeuseron 
takia se on hankala sijoittaa talojen väliin. Autopaikka on suunni-
teltu toteutettavaksi esim. nurmikivellä.  
  
Rakennuksen 1 nurkka ylittää rakennusalueen rajan tielle päin, 
enimmillään noin 0,5 metriä.    
  
Rakennuksen 2 autopaikan sijoitetaan tontin pohjoisrajalle. Naa-
pureilta on saatu suostumus kääntymiseen heidän tontin puolella.   
  
Rakennus 2:den korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 6 metrin 
korkeuden 0,5 metrillä. Perusteluna on nykyvaatimuksen mukai-
set eristepaksuudet.  
  
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä. 
 

Rakennusoikeus e=0,25 (207 m²) Tontin kerrosalaan ei lasketa autosuojaa, jonka 
kerrosala on enintään 30 m²/asunto. 
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Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  212  212 
 autosuoja-ja varastoti-

laa 
27 10 27 10 

 Aputilaa  20  20 
 RakA 152 §  12  12 
      

Autopaikat Yhteensä 2 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 254 m² 
Tilavuus 920 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
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 11.10.2019 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO 
Lausunto pvm 03.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 15.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
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________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
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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).  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
0.8, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitykset on päivitettävä ennen rakennusten käyttöönot-
toa.  
  
Ennen kuin rakennukset osittainkaan hyväksytään käyttöön otet-
tavaksi, on tontti oltava merkittynä kiinteistörekisteriin.  
  
Ennen kuin rakennukset osittainkaan hyväksytään käyttöön otet-
tavaksi, on rasitesopimuksen mukaiset rasitteet oltava perustettu-
na.  
  
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

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

133 §, 135 §, 139 § ja 175 §.  
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 §.  
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 5 
§. 
 

 

 

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

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Valokuvia  
 Hallinnanjakosopimus  
 Rasitesopimus  
 Kaavoittajan kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 12.11.2019 § 606 51 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 58234 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  47-2845-19-D 
 
 LP-091-2019-08878 
 
Hakija Kiinteistö Oy Ounasvaarantie 9  
 
Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0200-0010 
 Pallaksentie 3 
Pinta-ala 3615 m² 
Kaava 9135 
Lainvoimaisuus 1986 
Sallittu kerrosala 1250 m² 
Rakennettu kerrosala 3544 m² 
Alueen käyttö K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Kupiainen Janne Petteri 
 arkkitehti 
 Kuudes Helsinki Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Entisen myymäläkäytössä olleen liiketilan muuttaminen kokoon-
tumistilaksi, jossa on iltapäiväkerhotoimintaa 

 
 Tiloissa tehdään huonetilamuutoksia (mm. uudet sosiaali- ja mär-

kätilat).  
  
Tilojen käyttäjämäärä on enintään 110 henkilöä, työntekijät mu-
kaan lukien.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys ei ole tarpeen. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 438 m² 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta  
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Rakennus on varustettu automaattisella palosammutusjärjestel-
mällä. 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö- ja rakennuslain 
117 k §:n mukaisesti vahvistetaan kokoontumistilassa samanai-
kaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismääräksi 110 henkilöä. 

 
 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:  
 

 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.  
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Tilojen enimmäishenkilömäärää (110 henkilöä) osoittava ilmoitus 
on oltava kiinnitettynä näkyvällä paikalla viimeistään, kun tilat hy-
väksytään käyttöönotettaviksi.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

133 § ja 135 § 
 
 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  58-2483-19-A 
 
 LP-091-2019-03576 
 
Hakija XXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Itäsalmi, 091-442-0006-0597 
 Karhurannankuja 4 
Pinta-ala 2725 m² 
Kaava 753003 
Lainvoimaisuus 1993 
Sallittu kerrosala 409 + 20 m² 
Rakennettu kerrosala 397 + 38 m² 
Alueen käyttö Asemakaavassa:  

AO-1: Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saa rakentaa yksi-
asuntoisia pientaloja.  
sa: Rakennusala, jolle saa rakentaa saunan, venevajan tai laiturin 
siihen liittyvine rakennelmineen.  
Alueella on rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi. 

 
Pääsuunnittelija Salo Matti Veikko 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Mattiveikko Salo Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon ja siihen liittyvän vajarakennelman sekä erillisen 
saunarakennuksen rakentaminen - voimassaoloajoiltaan päätty-
neiden rakennuslupa-asioiden uudelleen käsittely laajuustietojen, 
rakennusten sijainnin ja uuden vajan osalta 

 
 Rantatontille rakennetaan kolmikerroksinen (hakijan ilmoittama) 

kivirakenteinen asuinpientalo sekä erillinen saunarakennus. Koh-
teilla on Sipoon kunnan myöntämät rakennusluvat, mutta loppu-
katselmusta ei ole pidetty.  
  
Asuinrakennusta on rakennusaikana laajennettu ottamalla toisen 
kerroksen kodinhoitohuoneen alapuolella oleva tila käyttöön ma-
kuuhuoneen yhteydessä olevana vaatehuoneena. Kerrosalan li-
säys on 8,0 m² (6,9 m² ulkoseinä yli 250 mm). Muutosalaksi on 
merkitty rakennuksen tarkistettu kokonaisala.  
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Saunarakennuksen laajuustiedot on tarkistettu. Rakennuksen 
kylmä kuisti katsotaan kuuluvaksi kerrosalaan laskettavaan tilaan 
ja tämä osuus (18 m²) on lisätty saunan laajuustietoihin. Tontin 
rakennusoikeus on kokonaisuudessaan käytetty. Hankkeen laa-
juudeksi on merkitty kuistin osuus 18 m² ja saunan kokonaisker-
rosalaksi 38 m².  
  
Kaikki rakennustyöt on jo tehty.  
  
Rakennuslupien 58-0343-04-R ja 58-04344-04-R voimassaolon 
määräaikoja on jatkettu jatkoluvalla 58-3871-11-AJ, jonka voi-
massaolo on päättynyt 22.11.2014.  
  
Tontin kadun puoleiseen osaan luvalla 58-0568-95-R myönnettyä 
autosuojaa (Ratu 53957) ei ole koskaan toteutettu. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut yhdelle naapurille lupa-
hakemuksen vireille tulosta.  
  
Kuulemisen yhteydessä on ollut epäselvyyttä saunarakennuksen 
sijainnin osalta (liian läheinen etäisyys tonttien välisestä rajasta?) 
ja kyseinen naapuri on huomauttanut asiasta kuulemis- ja huo-
mautuskirjeessään (sähköposti 28.11.2019).  
  
Kuulemisen ja naapurin huomautuksen jälkeen on käyty läpi kaik-
ki rakennushankkeeseen liittyneet katselmusasiakirjat, joiden pe-
rusteella voidaan todeta, että saunarakennus on yli 4 m:n etäi-
syydellä kyseisten tonttien välisestä rajasta, mikä on hyväksyttävä 
sijainti eikä naapurien välisiä velvoitteita ei synny. Saunan etäi-
syys rannasta on myös hyväksytty aikaisemmissa katselmuksissa 
eikä asiaan voida jälkikäteen puuttua.  
  
Naapurin huomautuksessaan esittämät vaatimukset katsotaan 
tämän johdosta aiheettomiksi. Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat 
lupapäätöksen liitteinä.  
  
Lupapäätöksen pöytäkirjaote toimitetaan huomautuksen tehneelle 
naapurille. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Saunan asemakaavassa sallittu enimmäiskerrosala (20 m²) ylittyy 

18 m²:llä. Asuinkerrosalaa on kuitenkin käyttämättä 12 m², jolloin 
tontin kokonaisrakennusoikeuden ylitys on 18 m² - 12 m² = 6 m².  
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Poikkeaminen katsotaan vähäiseksi hankekokonaisuus huomioon 
ottaen. Naapurien kuuleminen uudelleen tämän poikkeamisen 
osalta katsotaan tarpeettomaksi hankkeen sijainti, vähäisyys ja 
rakennusaikainen asemakaava huomioon ottaen. 
 

Rakennusoikeus Asemakaavassa (ei voimassa rakennuskiellon takia):  
409 m² Asuinkerrosala (e = 0.15)  
 20 m² Saunarakennuksen enimmäiskerrosala 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Asuinkerrosala  397  397 
 Saunarakennus  38  38 
 MRL 115 §  28  28 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 18 m² 
Tilavuus 55 m³ 
Muutosalue 430 m² 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset rakennusten 
laajuustietoineen hyväksytään ja samalla todetaan, että raken-
nusvalvontaviranomainen ei voi varmistua, että rakennustyöt on 
tehty määräysten edellyttämällä tavalla. Tällä päätöksellä ei oteta 
kantaa rakennuksen kolmikerroksisuuteen eikä paloturvallisuu-
teen. 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Loppukatselmus on tilattava pidettäväksi viimeistään 1.5.2020 
mennessä. 

 
 Ennen kuin loppukatselmus voidaan pitää, on tontti oltava merkit-

tynä kiinteistörekisteriin.  
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Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että kaikki sau-
narakennusta käsittelevässä katselmuspöytäkirjassa 24.11.2008 
mainitut ehdot on täytetty loppukatselmukseen mennessä.  
  
Päärakennuksen osalta rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee 
esittää selvitys tai suunnitelma 1. kerroksen laajennusosan (vaa-
tehuone) ilmanvaihdosta viimeistään loppukatselmuksen yhtey-
dessä. Päärakennuksen osalta on muutoin noudatettava myön-
nettyjen rakennuslupien ehtoja. Selvitys tästä on esitettävä vii-
meistään loppukatselmuksen yhteydessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §, 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §  

Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 5 
§ 
 

 

 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Asemapiirros Karhurannankuja 4  
 Katselmuspöytäkirjaote 24.11.2008  
 Liitteet kuulemiseen 2, 3 ja 4  
 Naapurin huomautus  
 Naapurin kuuleminen ja suostumus  
 Rajasopimus 15.12.2009  
 Saunan pääpiirustusote 2008  
 Saunan sijoituspiirustus 2.10.2008  
 Sähköpostit 24.-25.11.2008  
 Sähköpostiviesti 31.10.2019  
 Valokuva  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 15.11.2019, 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.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 29.11.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 30.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

 

 


