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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 16.04.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 91-102 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  11-0923-19-C 
 
 LP-091-2019-02614 
 
Hakija As Oy Hämeentie 14 c/o Karhupuiston isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0312-0002 
 Neljäs linja 2 
Kaava 8965 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

Katualue 
 
Pääsuunnittelija Kaasinen Esko Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimi Kaasinen 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ravintolan ulkotarjoilualueen rakentaminen 
 
 Ravintola Mascot:n eteen pääosin katualueelle rakennetaan ulko-

tarjoilualue. Kaltevalle jalkakäytävälle asennetaan puiset tasot, 
jotta kalusteet saadaan tasaiselle alustalle. Tasot ovat talveksi 
poissiirrettäviä elementtejä. Ulkotarjoilualue toimii vain kesäkau-
tena.  
  
Katualue on vuokrattu kaupungilta. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 48 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
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 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Ulkotarjoilualue rakenteineen saa olla paikallaan huhtikuun alusta 

lokakuun loppuun vuosina 2019-2020. 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 

suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.  
  
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Hakija vastaa kaikista toimenpiteen terveellisyyteen ja turvallisuu-
teen liittyvistä näkökohdista sekä ulkotarjoilualueen ja sen ympä-
ristön siisteydestä.  
  
Mikäli ulkotarjoilualueesta tai sen rakenteista aiheutuu haittaa 
ympäristön siisteydelle tai toiminnalle, tulee ne poistaa. 
 

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

 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  11-0937-19-D 
 
 LP-091-2018-08263 
 
Hakija As Oy Harjutori 2  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0346-0002 
 Harjutori 2 
Kaava 9699 
Lainvoimaisuus 1990 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

e; Rakennusala, jolle saa sijoittaa liike-, toimisto-, julkisia palvelu- 
ja niihin verrattavia tiloja rakennuksen ensimmäiseen maanpäälli-
seen kerrokseen, mikäli sisäänkäynti kuhunkin tällaiseen huoneis-
toon järjestetään kadun puolelta. 

 
Pääsuunnittelija Kaasinen Esko Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimi Kaasinen 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Liikehuoneistojen yhdistäminen ja käyttötarkoituksen muutos ra-
vintolaksi 

 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa kadun puolella sijaitsevat liike-

huoneistot LH84 ja LH85 yhdistetään tekemällä liikehuoneistojen 
väliseen kantavaan väliseinään kulkuaukko. Yhdistetyn liikehuo-
neiston käyttötarkoitus muutetaan ravintolaksi. Liikehuoneistoissa 
toimii tällä hetkellä kahvila (LH85) ja hierontalaitos (LH84).  
  
Ravintolaan tulee 24 asiakaspaikkaa.  
  
Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä tehdään huoneiston 
sisäisiä tilajärjestelyjä sekä rakennetaan valmistuskeittiö.  
  
Ravintola varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 47 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 26.02.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

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

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

135 §  
   
Ympäristöministeriön asetus 796/2017 7 § 
 

 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Haitta-aineselvitys  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 08.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 08.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 
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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  14-0832-19-D 
 
 LP-091-2019-01377 
 
Hakija Asunto Oy Runeberginkatu 59  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0474-0059 
 Runeberginkatu 59 
Kaava 12290 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AKE) 
 
Pääsuunnittelija Friman Kimmo Juhani 
 arkkitehti 
 friman.laaksonen arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Parvekkeiden uusiminen 
 
 Asuinkerrostalon (arkkitehti Jalmari Peltonen 1937) katujulkisivu-

jen puoleiset kymmenen huoneistoparveketta uusitaan entisen 
mukaisina.  
  
Hakemukseen on liitetty parvekekaiteiden ja parvekelaattojen 
kuntotutkimukset, sekä uusitun parvekkeen alustava rakenne-
suunnitelma. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 40 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. 
 

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

133§ ja 135§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 08.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 08.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 
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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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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  14-0919-19-BM 
 
 LP-091-2019-02887 
 
Hakija Veroosio Oy  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0478-0010 
Pinta-ala 1202 m² 
Kaava 10269 
Lainvoimaisuus 1995 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Havumäki Tiina Katriina 
 arkkitehti 
 Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Palo-osastoinnin muutos, sähköpääkeskuksen sijaintimuutos, vä-
häisiä tila- ja väliseinämuutoksia 

 
 Kohteeseen on aiemmin myönnetty rakennuslupa 14-1539-18-B 

asuntolan muuttamiselle asunnoiksi.  
  
Nyt haetaan lupaa palo-osastoinnin muutokselle, sähköpääkes-
kuksen sijainnin muutoksille ja tilamuutoksille kellarissa sekä 
huoneistoväliseinien muutokselle ensimmäisessä ja toisessa ker-
roksessa.   
  
Pelastuslaitos on hyväkysynyt palo-osastoinnin muutoksen. 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
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 Muilta osin noudatetaan luvan 14-1539-18-B ehtoja.  
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa, 
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten 
toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - i, 125 §, 133 §, 135 § 
 
 

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  14-0927-19-C 
 
 LP-091-2019-02569 
 
Hakija Tradeka-kiinteistöt Oy  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-9909-0100 
 Töölönlahti 
Pinta-ala 248154 m² 
Kaava 11961 
Lainvoimaisuus 2012 
Alueen käyttö KL Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa vain ravin-

tola- ja kahvilarakennuksen. 
 
Pääsuunnittelija Isoviita Mika Pekka Antero 
 rakennusarkkitehti 
 ARKH arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ravintolatilan muutos katetuksi terassiksi, aloittamisoikeus 
 
 Muutos koskee Toivo Kuulan puiston rannalla sijaitsevaa arkki-

tehti Eero A. Kajavan 1966 suunnittelemaa, alun perin tilapäistä 
ravintolarakennusta.   
  
Muutostyössä ravintolasalin puu-lasirakenteisia ulkoseiniä pure-
taan ja osa ravintolasalista muutetaan katetuksi ulkoterassiksi. 
Ravintolasalin päätyyn tehdään uusi liukulasiovilla varustettu puu-
lasiseinä. Umpinaiseen ulkoseinään avataan uusi tarjoiluikkuna, 
valokate uusitaan. Jäähdytysjärjestelmään liittyvälle lauhduttimel-
le tehdään uusi suojaseinä käyttäen vaakasuuntaista puurimoitus-
ta nykyisen julkisivurimoituksen tapaan. Rakennuksen umpipää-
tyyn tehdään uusi taustavalaistu ravintolan nimikyltti.  
  
Luvan hakija hakee oikeutta aloitta rakennustyöt ennen luvan 
lainvoimaisuutta. 
 

Lisäselvitys Tilapäiselle rakennukselle on myönnetty jatkoaikaa vuosien 1966-
2004 välillä ja rakennuksen paikallaan pitämiselle Uudenmaan 
ympäristökeskuksen poikkeamispäätös (päätös 14.10.2003). Ra-
kennusluvalla 14-3502-04-A olemassa olevan tilapäisen ravintola-
rakennuksen rakennuslupa on muutettu pysyväksi (päätös 
25.1.2005). 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
 
Aloittaminen Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen 

lainvoimaisuutta. 
  
Vakuus 14025 euroa 
Vakuuden perusteet Pankin tai vakuutuslaitoksen antama takaus 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään  
alla olevin määräyksin sekä myönnetään aloittamisoikeus maan-
käyttö- ja rakennuslain 144 §:n nojalla rakennustyön aloittami-
seen hakemuksessa mainituilta osalta. 
 

 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.  
  
Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön 
valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn luvan mukainen.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 §, 144 § 
 
 

 

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
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________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Vakuusasiakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  14-0929-19-AM 
 
 LP-091-2019-02655 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0481-0036 
Pinta-ala 69008 m² 
Kaava Asemakaava 10296 
Lainvoimaisuus 1997 
Alueen käyttö YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 

korttelialue.  
  
Taka-Töölö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY 2009), Helsingin yleiskaava 2002:ssa kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannal-
ta merkittäväksi osoitettu alue sekä Docomomo-kohde. 

 
Pääsuunnittelija Pääsky Pertti Johannes 
 LVI-insinööri, arkkitehti, rakennusinsinööri 
 AW2 arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Palo-osastoinnin muutos, teknisen tilan siirto, ilmanvaihtokone-
huoneen siirto, julkisivumuutoksia 

 
 Kohteelle on aiemmin myönnetty määräaikainen rakennuslupa 

14-2584-18-A sairaala- ja erityiskoulun rakentamista varten.  
  
Nyt haetaan lupaa seuraaville muutoksille:  
  
Keittiörakennuksen puoleinen palomuuri jätetään tarpeettomana 
rakentamatta ja korvataan EI60-osastoidulla seinällä. Rakennuk-
set ovat samalla tontilla ja samaa paloluokkaa. Korjattu palotekni-
nen suunnitelma on liitetty hakemukseen.  
  
Mechelininkadun aidan viereinen tekninen moduuli siirretään 770 
mm irti rakennuksesta ja sen ovi siirretään eteläsivulle.   
  
Eteläpuoleisen poistumisportaan osastointi järjestetään osastoi-
malla rakennuksen ulkoseinä portaan seinän sijaan.  
  
Ilmanvaihtokone sijoitetaan vesikatolle. Hissikuilun kohdalla räys-
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täslinja muuttuu. Pohjoispäädyn porrashuoneeseen lisätään ikku-
nat. Poistohormeja lisätään pihan puoleiselle julkisivulle ja yksi lii-
kuntasalin savunpoistoluukku jätetään pois. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja rakennuksen 
määräaikaisuus huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan luvan 14-2584-18-A ehtoja.  

  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa, 
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten 
toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - j §, 125 §, 133 §, 135 

§ 
 
 

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Palotekninen suunnitelma  
 Muutosluettelo  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  16-0939-19-C 
 
 LP-091-2018-08916 
 
Hakija Clear Channel Suomi Oy  
 
Rakennuspaikka Vähä Huopalahti, 091-436-0003-0007 
 Mannerheimintie 170 
Kaava 9090 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö Katualue 
 
Pääsuunnittelija Paavilainen Jyrki 
 insinööri 
 Urban Assets Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteen sijoittaminen katualueelle 
 
 Helsingin kaupunkipyörälaitteisto on mallihyväksytty toimenpide-

luvalla 99-0171-16-C. Luvan mukaan käytettäessä mallihyväksy-
tyn kaupunkipyöräjärjestelmän mukaista pyöräasemaa ei sijoitus-
paikoille tarvitse hakea erillistä toimenpidelupaa, mutta erilliset, 
mallihyväksynnästä poikkeavat info- ja mainoslaitteet vaativat 
toimenpideluvan.  
  
Liikenneturvallisuussyistä kaupunkipyöräjärjestelmän mallihyväk-
sytty LED-mainoslaite sijoitetaan tässä tapauksessa irralleen pyö-
räasemasta, ja edellyttää näin toimenpideluvan.  
  
Info- ja ulkomainoslaite on kooltaan 1370 (leveys) x 2500 (kor-
keus) mm ja sen digitaalinen mainospinta on yksipuoleinen. Mai-
noslaitteen syvyys on 240 mm. 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
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 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteen 

luvanmukaisen toteuttamisen ja asentamisen sekä valvovat sen.            
                 
Valaistusta mainoslaitteesta ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai 
vaaratilanteita. LED-näytön valonlähteen kirkkautta tulee voida 
säätää ulkoilman valoisuuden mukaan ja sitä tulee valvoa auto-
maattisesti. Lisäksi näytön kirkkaudelle tulee olla manuaalinen 
säätö.    
   
LED-näytöllä ei saa pääsääntöisesti esittää liikkuvaa videokuvaa 
eikä liikkuvia voimakkaasti animoituja välkkyviä kuvia. Mainosten 
päivitysvälin tulee olla vähintään 10 sekuntia, ja kuvien vaihtumi-
sen tulee tapahtua pehmeästi, ei rävähtämällä.    
            
Valomainoksista ja opasteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä 
tai vaaratilanteita. Mikäli tällaisia haittoja ilmenee, tulee valaistus-
ta säätää hillitymmäksi tai poistaa se. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  20-0901-19-CMY 
 
 LP-091-2019-02761 
 
Hakija Suomen Pesupaikat Oy  
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-9908-0011 
 Energiakatu 10 
Kaava 11890 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö Suojaviheralue (EV) 
 
Pääsuunnittelija Solla Jaakob 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Konkret Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Mainoslaitteiden yleissuunnitelma autopesularakennuksen ja polt-

toaineen jakeluaseman yhdistelmälle. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat valomainosten 

luvanmukaisen toteuttamisen ja asentamisen sekä valvovat sen.          
          
Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tähän mainos-
ten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tulee poistaa.               
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Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa.           
     
Valonlähteiden värisävyn ja tehon tulee olla säätyviä ja julkisivun 
eri osioiden valoalueiden tulee olla sammutettavissa erikseen tar-
vittaessa.          
          
Valomainoksista ja opasteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä 
tai vaaratilanteita. Mikäli tällaisia haittoja ilmenee, tulee valaistus-
ta säätää hillitymmäksi tai poistaa se. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  25-0938-19-B 
 
 LP-091-2019-01237 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Käpylä, 091-025-0874-0021 
 Marjatantie 21 
Kaava 12350 
Lainvoimaisuus 2018 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristön ominaispiirteet on 

säilytettävä (AO/s)  
  
Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa 
tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka hei-
kentävät rakennuksen rakennettuun kulttuuriympäristöönliittyviä 
arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Rakennuksen 
alkuperäiset rakenteet, julkisivut, vesikatto, räystäät, ikkunat, ul-
ko-ovet katoksineen, kuistit ja yksityiskohdat materiaaleineen ja 
väreineen tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtö-
kohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan uusimaan, se tulee tehdä 
rakennuksen ominaispiirteitä kunnioittaen. Rakennuksen ulko-
asun muutos- ja lisärakentamistyöt on toteutettava rakennuksen 
alkuperäisiin ominaispiirteisiinhyvin soveltuvalla tavalla. (sr-2) 

 
Pääsuunnittelija Järvinen Kari Teemu 
 arkkitehti 
 Kari Järvinen ja Merja Nieminen, arkkitehdit Safa 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen laajentaminen sekä julkisivumuutokset 
 
 Asuinpientalon (arkkitehti Uno Moberg 1927) laajentaminen puoli-

lämpimällä kuistilla, sekä julkisivumuutoksia.   
  
Ovi- ja ikkunamuutokset koskevat kuistia, sekä rakennuksen poh-
joissivua ja räystäslinjan alapuolista julkisivupintaa, joille on lisätty 
ikkunoita. Lisäksi vesikatolta puretaan yksi ikkunakomero ja ra-
kennetaan molemmille sivuille yhteensä kolme ikkunakomeroa.  
  
Samassa yhteydessä rakennuksen kerrosala- ja huoneistoalatie-
dot on päivitetty erillisen laskelman mukaisesti.  
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Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta ympäristöä. 
 

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

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 160 9  169 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 9 m² 
Tilavuus 23 m³ 
Muutosalue 9 m² 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
  
Mahdollisesti 70-luvulla umpikuistiksi muutetun puolilämpimän 
avokuistin osalta päätöksessä on otettu huomioon vain kaupunki-
kuvalliset tekijät. Kuistin turvallisuus ja terveellisyys jäävät hakijan 
vastuulle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 125§, 
133§ ja 135§ 

 
 

 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Rakennusoikeuslaskelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 08.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 08.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 
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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  33-0957-19-D 
 
 LP-091-2019-02030 
 
Hakija Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr C/O Matti Luostarinen  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0220-0001 
 Viljelijäntie 4-6 
Pinta-ala 9675 m² 
Kaava 10069 
Lainvoimaisuus 1992 
Sallittu kerrosala 9900 m² 
Rakennettu kerrosala 9524 m² 
Alueen käyttö Asuntola-tyyppisten kerrostalojen korttelialue (AKS) 
 
Pääsuunnittelija Ilvespalo Heikki Petteri 
 arkkitehti 
 Muuntosuunnittelu Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide 6 kerrostalon katon uusiminen 
 
 Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö hakee lupaa kuuden 

kerrostalon vesikaton peruskorjaukselle sisältäen ilmanvaihdon 
kanavointi- ja laitemuutoksia yläpohjan eristetilassa ja vesikatolla.  
Räystäslinjaa korotetaan n.120mm nykyiseen räystäslinjaan ver-
rattuna (n.200mm voimassa oleviin pääpiirustuksiin verrattuna).  
Kaikki värisävyt säilyvät ennallaan. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
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ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

Päättäjä Eeva Nummisto 
rakennusarkkitehti 
puh.  310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Haitta-aineselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 08.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 08.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 
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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  46-0803-19-A 
 
 LP-091-2018-09075 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Frakki  
 Asunto Oy Helsingin Sandra  
 Asunto-osakeyhtiö Talin Estelle, Helsinki  
 Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kutomotie 14 A  
 Asunto Oy Helsingin Smokki  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0002-0021 
 Kutomotie 14 
Pinta-ala 8701 m² 
Kaava Asemakaava 12224 
Lainvoimaisuus 2014 
Sallittu kerrosala 11130 m² 
Rakennettu kerrosala 9678 m² 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue ( AK ) 
 
Pääsuunnittelija Mäkipaja Veikko Jussi Niilo 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon rakentaminen 
 
 Rakennetaan 2-3-kerroksinen asuinkerrostalo. Kutomotien varrel-

la olevassa päädyssä maanpäällisiä kerroksia on 2 ja lisäksi 
maanalainen kellarikerros. Muu osa rakennusta on maan päällä 
3-kerroksinen. Osaan ylimmän kerroksen asuntoja liittyy parviker-
ros. Ensimmäisestä kerroksesta on suora yhteys pihakannen au-
tohalliin.  
  
Asuinkerrostalo rakennetaan puretun toimisto-liikerakennuksen 
paikalle. Poikkeamispäätöksen mukainen purkamislupa 46-0611-
18-P on myönnetty 10.04.2018.   
  
Tontti ja rakennuspaikka ovat hakijoina lueteltujen asuntoyhtiöi-
den yhteisesti omistamia ja hallinnoimia.  
  
Pohjaratkaisu  
Rakennuksen muoto ja asuntojen tilaratkaisut parvikerroksineen 
mukailevat alkuperäisestä rakennuksesta tehtyä korjaussuunni-
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telmaa (muutoslupa, tunnus  46-3744-14-B). Asemakaavan mu-
kaisesti rakennuksessa on asuntoja kolmessa kerroksessa. Alin 
kerros jää osin maan alle rinteen vuoksi. Rakennus liittyy aiemmin 
tehtyyn tontin yhteisen autohallin porrashuoneeseen sekä Kuto-
motie 14 D:n ulkoiluvälinevarastoon.  
  
Asuntoja on 22 kpl, kooltaan 4h+kt, 107 m² - 1h+kt,32,5 m².  
  
Julkisivut  
Julkisivut ovat vaalean keltaista rappausta. Rakennuksen har-
maasävyinen peltikatto noudattaa alkuperäistä rakennusta pienin 
poikkeuksin. Clt-rakenteiset asuntoparvekkeet ovat kiviaineisella 
levyllä verhottuja ulokeparvekkeita. Parvekkeet lasitetaan.  
  
Tontin käyttö  
Asuntopihat rajataan metallisella pinna-aidalla, muuriosat ovat 
luonnonkivipintaiset. Asemakaava edellyttää yhteensä 14 auto-
paikkaa. Ne sijaitsevat korttelin yhteisessä pysäköintilaitoksessa 
ja tontin vieraspaikat maantasossa. Autopaikat ja vaaditut LE-
paikat on rakennettu Kutomotie 14 B:n rakentamisen yhteydessä 
rakennusluvalla 46-3367-14-A.  
  
Esteettömyys  
Tilat ovat esteettömät. Tontin toimintoihin liittyvä esteettömyys-
kaavio on toimitettu liitteenä.  
  
Toimitetut erityisselvitykset:  
Energiatodistus, luokka B 2018  
Perustamistapalausunto  
Paloturvallisuuden riskiarvio  
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta     
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio     
Esteettömyysselvitys  
Rakennejärjestelmäkuvaus  
Alustava hulevesisuunnitelma  
Alustava piha- ja istutussuunnitelma  
Palotekninen suunnitelma, pelastuslaitoksen tarkastama   
Kosteudenhallintaselvitys, noudatetaan Kuivaketju 10-
mallia(kosteudenhallintakoordinaattori nimetty) 
 

Lisäselvitys VSS-tilat sijaitsevat Kutomotie 14 B:ssä (rakennuslupa 46-3367-
14-A). 

 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
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muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaavapoikkeamat:  

1. Kerrosalaylitys: rakennuskohtainen enimmäiskerrosala on 
asemakaavassa 1500 k-m², suunnitelmassa 1632 k-m².  
Perustelu: tarkoituksenmukainen tilasuunnittelu: kahteen asun-
toon liittyvät työtilat (yht. 132 k-m²) on laskettu asuinkerrosalaksi.  
2. Kerrosalaylitys: parvia saa rakentaa suojeltuihin rakennuksiin, 
asemakaavan sallima enimmäispinta-ala puretussa rakennukses-
sa on 200 m². Suunnitelmassa esitetään rakennettavaksi parvia 
yhteensä 275,5 m²:n verran.  
Perustelu: Hankkeessa noudatetaan myönnetyn muutosluvan 46-
0344-17-BM pääperiaatteita. Uudisrakennussuunnitelmassa kah-
della parvella on avoterassit, jotka toimivat varateinä. Muilla asun-
toparvilla parvet on ulotettu ikkunaseinään saakka mahdollista-
maan pelastautuminen.  
  
Poikkeama säädöksestä:  
Clt-parvekkeiden materiaali poikkeaa Ympäristöministeriön ase-
tuksen 848/2017 12 §:n vaatimuksista (A2-s1, d0).   
Perustelu:  
Puurakenteiset Clt -parvekkeet ovat julkisivuissa rakennusmas-
san elävöittämiseksi ja kaupunkikuvallisista syistä.  
  
Teknillinen työryhmä on kannanotossaan 14.2.2019 esittänyt, että 
clt-ulokeparvekkeista toimitetaan rakennuspaikkakohtainen palo-
tekninen lausunto.  
Asiasta on toimitettu palotekninen suunnitelma (21.3.2019 L2 Pa-
loturvallisuus Oy), selvitys Puurakenteisten Woodia-parvekkeiden 
palovaatimuksista P1-paloluokan rakennuksissa (22.1.2018 KK-
palokonsultti Oy) sekä selvitys säärasituksille altistuvien rakenne-
osien palosuojauksen pitkäaikaiskestosta.  
Suunnitelma ja selvitykset on todettu hyväksyttäviksi.  
  
Poikkeamiset ovat hyväksyttävästi perustellut ja vähäiset. Poik-
keamat ovat hyväksyttävissä. 
 

Rakennusoikeus 1500  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.  
(11130  Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosalaneliömetrimää-
rä.)  
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Asemakaavaan merkityn kerrosalanlisäksi saa rakentaa:  
1. Asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja, 
talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja, väestönsuo-
jia sekä harraste-, kokoontumis- ja vastaavia yhteistiloja maan-
päällisinä  
2. Asuntojen parvitilaa suojeltavissa rakennuksissa, kuitenkin en-
tisessä pukutehtaassa enintään 200 m².  
3. Kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittävää tilaa, mikäli 
se lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin 
kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien 
yläpuolella olevissa kerroksissa tästä johtuva rakennusoikeuden 
ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 % asema-
kaavaan merkitystä kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä suurempi, mi-
käli sillä saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asuntotyyp-
pien  
kehittämisessä. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  1632  1632 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 167  167 

 lisäkerrosalaa 1  194  194 
 lisäkerrosalaa 2  275  275 
 lisäkerrosalaa 3  136  136 
      

Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 2382 m² 
Tilavuus 8878 m³ 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Teknillinen työryhmä 
Lausunto pvm 14.02.2019 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 05.02.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
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selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.  
  
Pohjarakennesuunnitelmiin liitettävä tarkennettu hulevesisuunni-
telma sekä tarkennettu pihasuunnitelma on toimitettava raken-
nusvalvontapalvelulle hyvissä ajoin ennen työvaihetta.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1.5 (kerrostalot ja rivitalo), jonka johdosta rakennuksen ilmanvuo-
toluku on mitattava ja allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytä-
kirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otetta-
essa rakennus käyttöön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117a-i §:t,125 §,133 §,135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Rakennusoikeuslaskelma  
 Hankeselostus  
 Teknillisen työryhmän lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 08.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 08.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 16.04.2019 § 101 58 
 

 

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 

 

 
 

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  46-0889-19-CMY 
 
 LP-091-2019-01209 
 
Hakija Kiinteistö Oy Valimotie 15  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0051-0005 
 Valimotie 15 
Kaava 11298 
Lainvoimaisuus 2005 
Alueen käyttö Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) 
 
Pääsuunnittelija Sucksdorff Björn Niklas 
 arkkitehti 
 L Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Liikerakennuksen mainoslaitteiden yleissuunnitelma julkisivupii-

rustusten mukaisesti. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat valomainosten 

luvanmukaisen toteuttamisen ja asentamisen sekä valvovat sen.          
          
Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tähän mainos-
ten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tulee poistaa.               
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Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen 
vuokralaisia palvelevaa.           
     
Valonlähteiden värisävyn ja tehon tulee olla säätyviä ja julkisivun 
eri osioiden valoalueiden tulee olla sammutettavissa erikseen tar-
vittaessa.          
          
Valomainoksista ja opasteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä 
tai vaaratilanteita. Mikäli tällaisia haittoja ilmenee, tulee valaistus-
ta säätää hillitymmäksi tai poistaa se. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.04.2019, 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 07.05.2019.  
  
 

 

 


