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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 23.04.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 103-115 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  1-0951-19-C 
 
 LP-091-2019-01716 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Kirkkokatu 5 c/o Realia Isännöinti  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0010-0008 
 Kirkkokatu 5 
Pinta-ala 1930 m² 
Kaava 7949 
Lainvoimaisuus 1980 
Sallittu kerrosala 4507 m² 
Rakennettu kerrosala 7422 m² 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Snellman Jani Olavi 
 arkkitehti 
 Oy Olavi Snellman Ab 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Julkisivumuutos 
 
 Kantakaupungin umpikorttelissa sijaitsevan asuinrakennuksen, 

vuonna 1975 valmistuneen pihasiiven ylimmässä kerroksessa si-
jaitsevan asuinhuoneiston B 39 alkuperäinen, sittemmin ummis-
tettu ateljeeikkunan tyyppinen kattoikkuna kunnostetaan ja palau-
tetaan käyttöön.  
  
Ko. katonlappeella ateljeeikkunoita on yhteensä kolme kappalet-
ta, joista kaksi on aiemmin palautettu käyttöön linjasaneerauksen 
yhteydessä tehdyssä vesikattokorjauksessa (Rakennuslupatun-
nus: 1-1934-06-D).   
  
Kaupunginmuseolla ei ole huomauttamista suunnitelmaan. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryh-

tyvän varmistua pätevien suunnittelijoiden kytkemisestä hankkee-
seen sekä riittävästä suunnittelusta ja toteutuksen tarkastamises-
ta.   
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitel-
mista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvon-
nasta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä kirjaa ja arkistoi valvontaa 
koskevat tarkastukset  
  
Tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän 
vastattaviksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §. 
 

 

Päättäjä Hannu Havas 
arkkitehti 
puh.  310 26348 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Kaupunginmuseon kannanotto  
 Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  1-0995-19-D 
 
 LP-091-2019-03060 
 
Hakija Asunto Oy Solmu c/o Wisenheimer  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0022-0006 
 Liisankatu 17 
Pinta-ala 2044 m² 
Kaava Asemakaava 12266 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Gramatikova-Lindberg Anna-Mari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtiroimisto Gramatikova & Lindberg 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Huoneiston käyttötarkoituksen muutos ja huoneiston jakaminen 
 
 Kantakaupungin umpikorttelissa sijaitsevan, vuonna 1910 valmis-

tuneen asuinkerrostalon 5. kerroksessa sijaitseva, alun perin 
asuinhuoneistona toiminut huoneisto B 13 palautetaan kokoon-
tumistilasta takaisin asemakaavan mukaiseen asuinkäyttöön.  
  
Lisäksi huoneisto jaetaan kahdeksi erilliseksi asunnoksi.   
  
Käyttötarkoituksen muutos ja huoneiston jakaminen on tehty en-
nen tämän rakennusluvan myöntämistä.  
  
Pienemmän huoneiston hätäpoistuminen on suunnitelmassa osoi-
tettu rakentamalla hätätilanteessa käytettävä poistumismahdolli-
suus suuremman huoneiston parvekkeen kautta. 
 

Lisäselvitys Huoneisto B 13 on 16.09.1988 muutettu rakennusluvalla 1-2064-
87-C kokoontumiskäyttöön. Tämän jälkeen huoneiston käyttöä tai 
jakamista koskevia lupahakemuksia ei rakennusvalvontaviran-
omaiselle ole jätetty.  
  
Huoneistoa on ainakin viimeiset kymmenen vuotta käytetty asun-
tona ja se on jaettu kahdeksi erilliseksi huoneistoksi ilman raken-
nusvalvontaviranomaisen lupaa. Yhtiöjärjestyksessä huoneistot 
on merkitty erillisiksi asunnoiksi. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 300 m² 
Paloluokka palonkestävä 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennusvalvontaviranomainen ei voi varmistua siitä, että työt on 

toteutettu määräysten, ohjeiden ja hyvän rakentamistavan mukai-
sesti. Loppukatselmuksessa viranomainen tulee toteamaan teh-
dyn työn vahvistettujen pääpiirustusten mukaisiksi. 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 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. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.  
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Loppukatselmuksessa tulee esittää asiantuntijalausunnoilla, että 
huoneistojen välinen palo-osastointi sekä ääneneristys vastaavat 
suunnitelmassa esitettyjä tasoja.  
  
Jo tehdyille kvv- ja iv-töille on esitettävä asiantuntijatarkastus.  
  
Huoneistoja voi käyttää asumiseen kun rakennusvalvontaviran-
omainen on katselmuksessa hyväksynyt ne käyttöön otettaviksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki  117 §, 117 a - j §, 118 §, 119 §, 125 

§, 133 §, 135 §. 
 
 

Päättäjä Hannu Havas 
arkkitehti 
puh.  310 26348 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankekuvaus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.04.2019 § 104 9 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  7-0971-19-D 
 
 LP-091-2018-09888 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Suvantola c/o Reim Helsinki Oy  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0134-0005 
 Pietarinkatu 5 
Kaava 7775 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö AK; Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Leinonen Heikki Pekka 
 diplomi-insinööri 
 Rorak Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen muutos 
 
 Asuntokerrostalon 5. kerroksen huoneistoon B15 liitetään ovisei-

nämän siirrolla porrashuoneesta huoneiston B15 porras-
huoneovien ja portaiden välisen syvennyksen osuus, 2,0m². 
Asunnon olemassa olevat porraskäytäväovet siirretään uuteen 
paikkaansa.  
   
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Lisäselvitys Vastaaville muutoksille on myönnetty lupia muissa kerroksissa 
(mm. lupatunnukset 7-2894-17-D ja 7-1713-04-C). 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 2 m² 
Paloluokka P1 
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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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista. 
 

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

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  10-0977-19-AM 
 
 LP-091-2019-01183 
 
Hakija Helsingin Asumisoikeus Oy c/o Helsingin kaupunki Asuntotuotan-

to  
 
Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0628-0001 
 Kalasatamankatu 17 
Pinta-ala 895 m² 
Kaava 12210 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Siven Kirsti Marjatta 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinakennuksen rakennusaikaiset muutostyöt 
 
 Asuinkerrostalolle on myönnetty 12.12.2017 rakennuslupa 10-

3091-17-A. Nyt rakennusaikaisena muutoksena haetaan lupaa 
rakennusaikaisille muutostöille.      
    
Autopaikkoja vähennetään, yhteys autohalliin muuttuu, seinära-
kennemuutoksia ja yhden asunnon muutos kaksiosta kolmioksi.    
  
Autopaikkamäärien laskennassa on otettu huomioon yhteiskäyt-
töautovähennys korttelin (0861) yhteisellä päätöksellä. Toteutuva 
autopaikkamäärä on laskenut aiemmasta 23:sta 16 autopaikkaan. 
Autopaikkalaskennassa käytetyistä periaatteista on liitetty hank-
keeseen selvitys. Kaavoittajalla ei kananotossaan ole ollut huo-
mautettavaa.  
    
Autopaikkatarpeen pienennyttyä autohallin kokoa on tarkistettu ja 
samalla suora käyntiyhteys rakennuksen porrashuoneesta auto-
hallin on poistunut. 1. kerrokseen on tilalle sijoitettu yhteistiloja. 
Kulku autohalliin tapahtuu viereisen tontin 2 B-porrashuoneen 
kautta. Reitti on hissiyhteydellä esteetön. Kulkurasitteet kirjataan 
hankkeiden väliseen rasitesopimukseen.    
    
Julkisivuelementtien betonipaksuuksia sekä pihanpuolen julkisi-
vun saumalinjoja on tarkistettu. Huoneistojen märkätilojen välisei-
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närakenne on muutettu kiviaineisesta levyrakenteiseksi. Esteet-
tömyysasetuksen (Mrl 117e) mukaisten mahdollisesti tarvittavien 
tukikahvojen kiinnitystä varten seinärakennetta vahvistetaan suih-
kunurkassa ja WC-istuimen takana pelti- / vanerikaistoin.    
    
Sisäänkäynti korttelin yhteispihalta rakennuksen toisessa kerrok-
sessa on siirtynyt. Muutoksessa toisessa kerroksessa sijaitseva 
kaksio A7 on suurentunut n. 10 m² ja muuttuu 3h+k+kph asun-
noksi. Asuntojen lukumäärä pysyy ennallaan (41 asuntoa).  
  
Hankkeelle on liitetty päivitetty palotekninen suunnitelma. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Korttelikokonaisuudelle on haettu poikkeamislupa 10-732-17-S.     

    
Kaikki asemakaavaa koskevat poikkeamiset myös vähäisten 
poikkeamisten arvioinnin osalta on esitetty myönnetyssä poik-
keamispäätöksessä. 
 

Rakennusoikeus Kaavan mukainen rakennusoikeus; asuinkerrosalaa 2950 k-m2 ja 
liiketilaa 250 k-m2. Poikkeusluvan mukaan asuinkerrosalaa on 
2951 k-m2.    
    
Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa:    
Rakennuksen kaikkiin kerroksiin asumista palvelevia yhteis-, va-
rasto- ja huoltotiloja sekä teknisiä tiloja ja ylimpään kerrokseen 
sauna- ja monikäyttötiloja. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  2960  2960 

 asumista palvelevien 
yhteistilojen kerrosalaa 

 646  646 

 liikerakennusten ker-
rosalaa 

 233  233 

 kerrosalan ylitys /MRL 
115§ 

 120  120 
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Autopaikat Yhteensä 16 
 Rakennetaan 16 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 18.03.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Kulkurasite tontin 2 kautta autohalliin tulee lisätä lupahakemuk-

seen (10-3091-17-A) liitteenä olleeseen selvitykseen rakentami-
sen edellyttämistä rasiteluonteisista asioista, joista tulee ennen 
rakennuksen käyttöönottoa olla perustettuina rasitteet tai kiinteis-
töjen yhteisjärjestely.      
  
Rakennuksesta laadittavaan huolto-ohjeeseen on täydennettävä 
huoneistojen märkätilojen väliseinärakenteen muutoksesta kiviai-
neisesta levyrakenteiseksi tukikahvoja kiinnitys väliseiniin ensisi-
jaisesti imukuppikiinnitteisinä rakenteita rikkomattomina. Tarvitta-
vien vahvempien tukikahvojen tms. kiinnityksessä huomioitava 
väliseinien rankajako ja käytettävä pituudeltaan rangasta rankaan 
ulottuvia tuotteita.   
   
Muilta osin noudatetaan alkuperäisen luvan 10-3091-17-A lupa-
ehtoja ja alkuperäisen luvan määräaikoja. 
 

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

ja 175 § 
 
Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 

arkkitehti 
puh.  310 26468 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  10-0986-19-AM 
 
 LP-091-2019-01197 
 
Hakija Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupungin asunnot Oy / HEKA 

Kalasatama Capellan Puistotie 24 c/o Helsingin kaupunki 
 
Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0628-0002 
 Kalasatamankatu 19 
Pinta-ala 1395 m² 
Kaava 12210 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Siven Kirsti Marjatta 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinakennuksen rakennusaikaiset muutostyöt 
 
 Ympäristö- ja lupajaosto on myöntänyt 15.12.2017, 117§, raken-

nusluvan 10-3070-17-A asuinkerrostalon rakentamiselle. Nyt ra-
kennusaikaisena muutoksena haetaan lupaa rakennusaikaisille 
muutostöille.       
     
Autopaikkoja vähennetään, seinärakennemuutoksia ja pihanpuo-
leisten kolmen parvekkeen poistaminen.  
    
Autopaikkamäärien laskennassa on otettu huomioon yhteiskäyt-
töautovähennys korttelin (0861) yhteisellä päätöksellä. Toteutuva 
autopaikkamäärä on laskenut aiemmasta 28:sta 19 autopaikkaan. 
Autopaikkalaskennassa käytetyistä periaatteista on liitetty hank-
keeseen selvitys. Kaavoittajalla ei kananotossaan ole ollut huo-
mautettavaa. Samalla suora käyntiyhteys tontin 1 porrashuonees-
ta autohallin on poistunut ja kulku tontilta 1 autohalliin tapahtuu 
tontin 2 rakennuksen B-porrashuoneen kautta. Kulkurasitteet kir-
jataan hankkeiden väliseen rasitesopimukseen.     
     
Julkisivuelementtien betonipaksuuksia sekä pihanpuolen julkisi-
vun saumalinjoja on tarkistettu. Huoneistojen märkätilojen välisei-
närakenne on muutettu kiviaineisesta levyrakenteiseksi. Esteet-
tömyysasetuksen (Mrl 117e) mukaisten mahdollisesti tarvittavien 
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tukikahvojen kiinnitystä varten seinärakennetta vahvistetaan suih-
kunurkassa ja WC-istuimen takana pelti- / vanerikaistoin.     
     
Pihanpuoleiset sisäänvedetyt parvekkeet (3kpl) on poistettu ja ti-
lat otettu asunto- ja saunaosastokäyttöön. Tästä johtuen kaksi 
asuntoa ovat suurentuneet ja käytetty rakennusoikeus kasvanut.  
  
Hankkeelle on liitetty päivitetty palotekninen suunnitelma. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Korttelikokonaisuudelle on haettu poikkeamislupa 10-732-17-S.      

     
Kaikki asemakaavaa koskevat poikkeamiset myös vähäisten 
poikkeamisten arvioinnin osalta on esitetty myönnetyssä poik-
keamispäätöksessä. 
 

Rakennusoikeus Kaavan mukainen rakennusoikeus; asuinkerrosalaa 4610 k-m2 ja 
liiketilaa 440 k-m2. Poikkeusluvan mukaan asuinkerrosalaa on 
4527 k-m2.   
   
Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa:   
Rakennuksen kaikkiin kerroksiin asumista palvelevia yhteis-, va-
rasto- ja huoltotiloja teknisiä tiloja sekä ylimpään kerrokseen sau-
na- ja monikäyttötila. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  4538  4538 
 asumista palvelevien 

yhteistilojen kerrosalaa 
 1216  1216 

 liike- ja toimistoraken-
nusten kerrosalaa 

 429  429 

 kerrosalan ylitys /MRL 
115§ 

 156  156 

      
Autopaikat Yhteensä 19 
 Rakennetaan 19 
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Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 18.03.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Kulkurasite tontilta 1 tontin 2 B-portaan kautta autohalliin tulee 

lisätä lupahakemukseen (10-3070-17-A) liitteenä olleeseen selvi-
tykseen rakentamisen edellyttämistä rasiteluonteisista asioista, 
joista tulee olla ennen rakennuksen käyttöönottoa perustettuina 
rasitteet tai kiinteistöjen yhteisjärjestely.    
  
Rakennuksesta laadittavaan huolto-ohjeeseen on täydennettävä 
huoneistojen märkätilojen väliseinärakenteen muutoksesta kiviai-
neisesta levyrakenteiseksi tukikahvoja kiinnitys väliseiniin ensisi-
jaisesti imukuppikiinnitteisinä rakenteita rikkomattomina. Tarvitta-
vien vahvempien tukikahvojen tms. kiinnityksessä huomioitava 
väliseinien rankajako ja käytettävä pituudeltaan rangasta rankaan 
ulottuvia tuotteita.  
   
Muilta osin noudatetaan alkuperäisen luvan 10-3070-17-A lupa-
ehtoja ja alkuperäisen luvan määräaikoja. 
 

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

ja 175 § 
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Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  10-0998-19-AM 
 
 LP-091-2019-01180 
 
Hakija Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupungin asunnot Oy / HEKA 

Kalasatama Capellan Puistotie 24 c/o Helsingin kaupunki 
 Kalasataman palvelu 2 Oy c/o Helsingin kaupunki Asuntotuotanto  
 Helsingin Asumisoikeus Oy, HASO Atrain c/o Helsingin kaupunki 

Asuntotuotanto  
 AsOy Helsingin Capellan kanava c/o Helsingin kaupunki Asunto-

tuotanto  
 
Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0628-0006 
 Capellan puistotie 28 
Pinta-ala 2855 m² 
Kaava 12210 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Autohallin rakennusaikaiset muutostyöt 
 
 Autohallille on myönnetty 16.1.2018 rakennuslupa 10-0096-18-A. 

Nyt rakennusaikaisena muutoksena haetaan lupaa rakennusai-
kaisille muutostöille.    
    
Autopaikkoja vähennetään, autohallia pienennetään ja rakenne-
muutoksia.  
   
Autopaikkamäärien laskennassa on otettu huomioon yhteiskäyt-
töautovähennys korttelin (0861) yhteisellä päätöksellä. Toteutuva 
autopaikkamäärä on laskenut aiemmasta 97:sta 66 autopaikkaan. 
Autopaikkalaskennassa käytetyistä periaatteista on liitetty hank-
keeseen selvitys. Kaavoittajalla ei kananotossaan ole ollut huo-
mautettavaa.   
    
Autopaikkatarpeen pienennyttyä autohallin kokoa on tarkistettu ja 
samalla suora käyntiyhteys tontille 1 rakennettavan asuinkerros-
talon porrashuoneesta autohallin on poistunut ja kulku autohalliin 
tapahtuu viereisen tontille 2 rakennettavan asuinkerrostalon B-
porrashuoneen kautta. Reitti on hissiyhteydellä esteetön. Kulku-
rasitteet kirjataan hankkeiden väliseen rasitesopimukseen.    
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Autohallin ulkopuolelle jäävät tontin osat istutetaan ja ne toimivat 
yhtiöiden yhteisenä korttelipihana.  
  
Hankkeelle on liitetty päivitetty palotekninen suunnitelma. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Korttelikokonaisuudelle on haettu poikkeamislupa 10-732-17-S.        

       
Kaikki asemakaavaa koskevat poikkeamiset myös vähäisten 
poikkeamisten arvioinnin osalta on esitetty myönnetyssä poik-
keamispäätöksessä.   
   
Yhden liikuntaesteisten käyttöön tarkoitetun autopaikan leveys on 
normaalia pienempi. Määräysten mukaan (Mrl 117e) LE-paikan 
tulee olla 3600 mm leveä, mutta paikka (nro 5) toteutuu 3270 mm 
levyisenä. Muut hallin LE-paikat täyttävät määräykset.   
   
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että poikkeamalla leveydes-
tä turvataan kulku ja poistuminen tontille 2 rakennettavan asuin-
kerrostalon B-porrashuoneeseen.   
   
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäise-
nä ja perusteltuna. 
 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 autosuoja  1606  1606 
      

Autopaikat Yhteensä 66 
 Rakennetaan 66 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 18.03.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Kulkurasite tontilta 1 tontin 2 B-portaan kautta autohalliin tulee 

lisätä lupahakemukseen (10-3070-17-A) liitteenä olleeseen selvi-
tykseen rakentamisen edellyttämistä rasiteluonteisista asioista, 
joista tulee olla ennen rakennuksen käyttöönottoa perustettuina 
rasitteet tai kiinteistöjen yhteisjärjestely.         
   
Muilta osin noudatetaan alkuperäisen luvan 10-3091-17-A lupa-
ehtoja ja alkuperäisen luvan määräaikoja. 
 

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

ja 135 § 
 
 

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.04.2019 § 109 32 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
                                                                      



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.04.2019 § 109 33 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 10.05.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  14-0959-19-D 
 
 LP-091-2019-01715 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Taivalkulma  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0484-0037 
 Pohjoinen Hesperiankatu 37 
Pinta-ala 2573 m² 
Kaava Asemakaava 11700 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue.  

  
sr-2 Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas raken-
nus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia kor-
jaus- ja muutostöitä, jotka heikentävät rakennuksen, sen julkisivu-
jen tai vesikaton kaupunkikuvallista tai rakennustaiteellista arvoa 
tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa 
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus kor-
jaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan raken-
nuksen ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla. Rakennuksen 
kattopintoihin ei saa tehdä uusia ikkuna-aukkoja.  
  
Taka-Töölö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY 2009). 

 
Pääsuunnittelija Saari Jarmo Sauli Olavi 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit D4 Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutoksia, pieniä julkisivu- ja vesikattomuu-
toksia 

 
 Seitsemänkerroksinen kolmen portaan asuinkerrostalo on valmis-

tunut 1954, alkuperäinen suunnittelija on arkkitehti Elsi Borg.  
  
Ensimmäisessä kerroksessa tehdään muutoksia toimisto- ja liike-
huoneistojen sekä asuinhuoneistojen tilajaossa. Asemakaavan 
edellyttämä määrä myymälä- ja niihin verrattavia tiloja toteutuu.   
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Kellarin saunaosasto muutetaan irtaimisto- ja ulkoiluvälinevaras-
toiksi. Lisäksi kellarissa tehdään pieniä tila- ja käyttötarkoitusmuu-
toksia.   
  
Kuivausullakon tilalle rakennetaan saunaosasto. Sen osalla yk-
sinkertaiset ikkunat uusitaan puuikkunoiksi, ikkunajaossa tapah-
tuu pieniä muutoksia. Ullakon muutoksella ei ole vaikutusta ker-
rosalaan.  
  
Pihan puoleinen vesikatto uusitaan, harjalta puretaan peltiraken-
teisia hormien ylösnostoja. Etelä- ja länsijulkisivuihin asennetaan 
rakentamisajankohdalle tyypilliset suorakaiteen muotoiset kor-
vausilmasäleiköt.  
  
Rakennukseen on suunniteltu linjasaneeraus, jolle on haettu erik-
seen lupa (LP-091-2019-01709). Edellä esitetyt muutokset on tar-
koitus toteuttaa linjasaneerauksen yhteydessä.  
  
Muutoksilla ei heikennetä rakennuksen kaupunkikuvallisia eikä 
rakennustaiteellisia arvoja  
  
Hakemuksen mukana on toimitettu selvitys, jonka mukaan raken-
teissa on asbestia ja muita haitta-aineita.   
  
Lausunnot  
  
Asemakaavoituspalvelun mukaan saunatilojen rakentaminen ulla-
kolle ja helposti käytettävissä olevien varastotilojen lisääminen 
kellarikerrokseen on kannatettava muutos. Muutokset ovat ase-
makaavan mukaisia. 
 

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

 
Rakennusoikeus Tontin rakennusoikeus on 5200 k-m2. Rakennuksen tai sen osan 

ensimmäisessä kerroksessa tulee olla myymälä- ja niihin verrat-
tavia tiloja vähintään 65 k-m2. 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 29.03.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ennen ullakon ja vesikaton muutostyön aloittamista on rakennus-
valvontapalvelun  rakenneyksikölle esitettävä kosteudenhallinta-
selvitys ja -suunnitelma.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. Asbestin 
purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon Valti-
onneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015).  
  
Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja 
olemassa olevien asuintilojen välinen ilma- ja askelääneneristä-
vyyden toteutuminen.  
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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.  
  
Uusista tiloista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
 Laajuuslaskelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  21-0887-19-B 
 
 LP-091-2019-00202 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Kalatori c/o Finnish Freshfish Oy  
 
Rakennuspaikka Hermanni, 091-021-0274-0010 
 Työpajankatu 2b 
Pinta-ala 116346 m² 
Kaava 12162 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 23000 m² 
Rakennettu kerrosala 72275 m² 
Alueen käyttö TE   

Elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan toimintaa palvelevien teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelialue 

 
Pääsuunnittelija Valtonen Joonas Antti Valtteri 
 arkkitehti 
 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Tuotantorakennuksen 1.kerroksen varastotilan muuttaminen tuo-
tantotilaksi ja laajennus muodostamalla tekninen kerros 

 
 Kohde on vuonna 1988 valmistunut tuotanto- / varastorakennus. 

Rakennuksen pohjoisnurkassa sijaitseva varastotila muutetaan 
tuotantotilaksi. Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 
2009.   
   
Uusi tuotantotila ja sen yläpuolinen tekninen tila toteutetaan ra-
kennuksen sisäpuolisella välipohjarakenteella. Tuotantotilan alle 
rakennetaan jäänsulatusallas ja rasvanerotuskaivo. Vanhat ra-
kenteet säilytetään. Vanhoihin rakenteisiin avataan uusia oviauk-
koja.   
   
Rakennuksen julkisivut ovat pääosin tiililaattapintaisia kuoriele-
menttejä. Pohjoispäädyssä sijaitsee paikallavalettu ja osittain te-
räsrakenteilla vahvistettu huolto- /poistumiskäytävä. Uuteen tuo-
tantotilaan liittyen rakennetaan länsijulkisivulle uloskäynti ja tä-
män yhteyteen kylmä lastaus- ja huoltotila.  
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Tuotantotilan pintarakenteet sekä talotekniikka uusitaan.   
  
Hankkeeseen on liitetty palotekninen selvitys. Rakennuksen palo-
luokka on P1, palovaarallisuusluokka 1 ja suojaustaso 2. Muutok-
silla ei ole vaikutusta rakennuksen palo-osastointiin. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Teknisen tilan korkeus alittaa kattopalkkien kohdalla 2100 mm 

ollen 2054 mm.   
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna. 
 

Rakennusoikeus Kaavassa sallittu rakennusoikeus on 4400 kem, josta on nyt käy-
tetty 2885 kem. Laajennus on 246 m². Käyttämätöntä rakennusoi-
keutta jää 1269 kem. Rakennuksen tilavuus ei muutu. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 teollisuus- ja varasto-
rakennusten kerros-
alaa 

2885 246  3131 

      
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 246 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.       
          
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.          
       
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä kosteudenhallin-
nasta vastaava henkilö (kosteudenhallintakoordinaattori) ennen 
aloituskokouksen koollekutsumista.             
       
Elintarviketurvallisuusyksikköön tulee olla yhteydessä hyvissä 
ajoin ennen muutostöiden toteuttamista ja esittää yksityiskohtai-
nen työmaasuunnitelma ja kirjallinen kuvaus muutostöiden vaiku-
tuksista kalatukkuhallissa toimivien kala-alan laitosten toimintaan 
ja elintarvikkeiden kuljetus-, käsittely- ja lastaushygieniaan. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Mrl 117 §, 117 a - 117 i §, 125 §, 133 § ja 135 § 
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Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  31-0974-19-D 
 
 LP-091-2019-01469 
 
Hakija As Oy Lounaisväylä 1  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0079-0001 
 Lounaisväylä 1 
Kaava 2948 
Lainvoimaisuus 1951 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Malmio Ari Veikko Juhani 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Malmio Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennetaan uusi sisäänkäynti asuntoon 
 
 2. kerroksen asuntoon johtavaan portaaseen tehdään oma si-

säänkäynti 1. kerroksen asunnon kautta. 1. kerroksen asunnosta 
poistuu toinen wc ja palo-osastointi muuttuu. Uudelle ovelle teh-
dään ovikatos olemassa olevien katosten mukaisena. Kulkutie 
ovelle tehdään nykyisen mallin mukaan liuskekivilaatoituksin.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi  
  
Rakennuspaikkaa koskee rakennuskielto, jolla ei ole vaikutusta 
hankkeeseen.  
  
Ilmanvaihtoselvitys on toimitettu rakennusvalvontaan lupahake-
muksen yhteydessä. 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.    
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Muutokseen sisältyvät ei-luvanvaraiset tekniset muutokset jäävät 
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 
 

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

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Ilmanvaihtoselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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.  
                                                                      



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 23.04.2019 § 112 51 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  33-0968-19-D 
 
 LP-091-2018-08206 
 
Hakija As Oy Vuorilinnakkeentie 1  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0039-0016 
 Vuorilinnakkeentie 1 
Kaava 11801 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue  

  
A-tontilla 33039/16:  
- tulee Mörssäriaukion puolelle ensimmäiseen kerrokseen sijoittaa 
liike- ja toimistotiloja vähintään puolet ensimmäisen kerroksen 
kerrosalasta. 

 
Pääsuunnittelija Asikainen Markku Juhani 
 rakennusinsinööri 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos liiketilasta asunnoksi 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa sijaitseva liikehuoneisto muute-

taan asuinhuoneistoksi.  
  
Muutoksen yhteydessä tehdään huoneiston sisäisiä tilajärjestely-
jä.  
  
Uudelle asunnolle on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 31 m² 
Paloluokka P2 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.   
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvontavirastosta.   
  
Asetuksen mukainen ääneneristystaso varmistettava mittauksin 
ennen käyttöönottoa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 § ja 133 § 
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Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Yhtiökokouksen pöytäkirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  42-0870-19-D 
 
 LP-091-2019-02135 
 
Hakija HKL / Infra ja kalusto  
 
Rakennuspaikka Kulosaari, 091-042-9907-0002 
 Kulosaaren puistotie 
Pinta-ala 527 m² 
Kaava 6740 
Lainvoimaisuus 1973 
Rakennettu kerrosala 362 m² 
Alueen käyttö Muuntaja-alue (VM) 
 
Pääsuunnittelija Koski-Lammi Pekka Antero 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen julkisivujen muutos ja katoksen rakentaminen 
 
 Muuntaja-alueella sijaitsevan Kulosaaren metron sähkönsyöttö-

aseman betonijulkisivut puhdistetaan, kunnostetaan ja maalataan. 
Rakennuksen teräsrakenteiset ulko-ovet uusitaan. Katujulkisivun 
ilmanvaihtosäleikköjen suojaukset sekä graffitisuojaukset ulkosei-
nissä ja -ovissa tehdään kuumasinkitystä teräsritilästä. Ovirivin 
yläpuolelle tehdään lippa ulko- ja merkkivalaisinten suojaksi.   
  
Rakennetaan uusi ritiläseinäinen 39 m²:n laajuinen jäähdytinka-
tos. Katoksen takaosa kaivetaan ratapenkereeseen ja tuetaan be-
tonisella tukimuurilla. Uusi jäähdytinkatos ulottuu osittain raken-
nuspaikan viereiselle suojaviheralueelle, jonne sijoittuu peruskor-
jauksen ajaksi myös väliaikainen sähkönsyöttöasema (lupa 42-
2905-18-C). Molemmat alueet on vuokrattu HKL:lle 31.12.2023 
asti.  
  
Rakennuksessa uusitaan ulkovaipan lämpöeristykset sekä koko 
talo- ja prosessitekniikka. Välipohjiin ja seiniin tehdään tekniikan 
edellyttämiä aukkoja sekä toteutetaan uusia tilajärjestelyitä palo-
osastoinnein.  
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Rakennuksen vesikatto räystäsrakenteineen uusitaan jonka yh-
teydessä kattoa korotetaan noin 100 mm. Vesikatolle sijoitetaan 
jäähdytysjärjestelmän nesteputket sekä uudet ilmanvaihtolaitteet.  
  
Portaat metroradalle uusitaan ja rakennetaan uudet aidat raken-
nuksen molempiin päihin. Rataerotinkojeisto katoksineen pure-
taan.  
  
Maanpintaa muotoillaan siten, että hulevedet saadaan tehok-
kaammin ohjattua sadevesiviemäreihin.  
  
Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin. 
 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 39 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 
 - 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:  
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 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.  
  
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
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.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan. 
 

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

Päättäjä Johanna Backas 
arkkitehti 
puh.  310 37286 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  42-0969-19-D 
 
 LP-091-2019-00749 
 
Hakija Helsingin Seurakuntayhtymä  
 
Rakennuspaikka Kulosaari, 091-042-0047-0007 
 Kulosaarentie 40 
Kaava 10533 
Lainvoimaisuus 1999 
Alueen käyttö Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, 

jolla ympäristö säilytetään (YK/s)  
  
Alueella olevat rakennukset ovat rakennustaiteellisesti, kulttuuri-
historiallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaita. Rakennuksia ei 
saa purkaa, eikä niissä saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutos-
töitä, jotka tärvelevät rakennuksen arvoa tai tyyliä. Mikäli raken-
nuksissa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on ra-
kennukset korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä kor-
jaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Alueella 
sijaitsevia aitoja, ulkoportaita, muistomerkkejä, puurivejä tai ki-
veyksiä ei saa muuttaa, purkaa tai hävittää niin, että kohteen tai 
sen ympäristön rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo 
vähenee. 

 
Pääsuunnittelija Poskiparta Jouko Jaakko Juhani 
 arkkitehti 
 Arkkitehti Oy Jouko Poskiparta 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Seurakunnan kerhotilan muutos päiväkodiksi 
 
 Arkkitehti Aulis Blomstedtin suunnitteleman ja vuonna 1976 val-

mistuneen suojellun seurakuntarakennuksen pohjakerroksessa 
sijaitseva kerhotila muutetaan päiväkodiksi. Kerhotilaan liitetään 
toimistohuone ja varastotila joka muutetaan päiväkodin eteiseksi. 
Päiväkodissa tulee suunnitelman mukaisesti olemaan yhtäaikai-
sesti 20 lasta ja 3 työntekijää. Päiväkoti toimii päiväsaikaan eikä 
ympärivuorokautista toimintaa ole.  
  
Päiväkoti on ollut toiminnassa 2.1.2019 lähtien ilman käyttötarkoi-
tuksen muutoslupaa.  
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Tiloissa ei tehdä rakennusteknisiä muutoksia. Päiväkodin tila 
muodostaa oman palo-osaston.  
  
Ulkoilu tapahtuu omalla pihalla. Pihalle lisätään portti pysäköinti-
paikkojen suuntaan.  
  
Saattoliikenne tapahtuu Werner Wirénin tieltä käsin. Seurakunnan 
tiloilla on oma saatto- ja pysäköintialue Kulosaarentien puolella.  
  
Selvitys ilmanvaihdosta on toimitettu rakennusvalvontapalveluun 
hakemuksen yhteydessä.  
  
Heinäkuussa 2018 tiloissa on pidetty palotarkastus, ja sen yhtey-
dessä ilmenneet puutteet on korjattu määräaikaan mennessä.  
   
Varhaiskasvatuksen toimiala on suorittanut katselmuksen joulu-
kuussa 2018 ja puoltanut tilojen sopivuutta päiväkotitoimintaan.  
  
Kaavoittaja on lausunnossaan 18.4.2019 puoltanut hanketta.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tilaan on esteetön pääsy ja sisätilat ovat esteettömät lukuun ot-

tamatta saniteettitiloja. Saniteettitilat eivät täytä väljyysvaatimusta 
eivätkä vastaa Ø 1300 mm:n vapaan kääntymistilan vaatimusta 
ilman kalusteita. Ovet eivät ole riittävät pyörätuolille (O8). Poik-
keaminen on vähäinen ja hyväksyttävissä suojellussa rakennuk-
sessa.  
  
Poistumistiet eivät täytä vuoden 2018 asetuksen määräyksiä (ei 
1200 mm leveää poistumistietä) mutta poistumisovia suoraan 
ulos on kaikkiaan neljä eri puolille rakennusta (kaikki 900 mm).  
Poikkeaminen on vähäinen ja hyväksyttävissä suojellussa raken-
nuksessa. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 143 m² 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan tulee osaltaan valvoa työn suorittamisen hyväk-
syttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista 
poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontapalvelul-
ta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.  
  
Koska tilat on jo otettu käyttöön, on tilojen oltava myönnetyn ra-
kennusluvan mukaiset ja loppukatselmus on tilattava ja pidettävä 
viimeistään 1.9.2019 mennessä. Muussa tapauksessa on päivä-
kotitoiminta lopetettava.  
  
Päiväkodin enimmäishenkilömäärää koskeva ilmoitus on kiinnitet-
tävä näkyvälle paikalle lpk-tilaan. 
 

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

135 § ja 175 §. 
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Päättäjä Johanna Backas 
arkkitehti 
puh.  310 37286 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto  
 Hankesuunnitelma  
 Ilmanvaihtoselvitys  
 Omatoimisen varautumisen auditointi -raportti  
 Pelastuslaitoksen palotarkastuspöytäkirja  
 Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma  
 Varhaiskasvatusviraston lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.04.2019, 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 10.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

 

 


