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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 14.05.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 174-185 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 14.05.2019 § 174 2 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

  
 RAKENNUSLUPA  

 
Tunnus  4-1067-19-D 
 
 LP-091-2019-01809 
 
Hakija Kiinteistöosakeyhtiö Klio  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0066-0004 
 Annankatu 19 
Kaava 7655 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AL; Liikerakennusten korttelialue  

  
ark; Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten rakennusala. Tällä osalla tonttia olevaa rakennusta 
ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia purkamis- tai muu-
tostöitä, jotka tärvelevät kadun- tai puistonpuoleisten julkisivujen 
ja vesikattojen tai sisätilojen rakennustaiteellista arvoa ja tyyliä. 
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tämän pyrkimyk-
sen vastaisia toimenpiteitä on rakennuksen korjaus- ja muutostyöt 
pyrittävä tekemään entistäen. 

 
Pääsuunnittelija Ruuskanen Markus Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Ruuskanen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 4. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto B14 

jaetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi B14 ja B14a pääpiirustuksis-
sa esitetyllä palo-osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella.  
  
Lisäksi huoneistoon B14a rakennetaan kylpyhuone ja keittotila.  
Huoneistoon B14 rakennetaan kylpyhuoneita ja sauna, siirretään 
keittiö sekä tehdään muutoksia wc- ja kodinhoitohuonetilassa.  
  
Käynti Annankadun puoleiseen porrashuoneeseen suljetaan.  
  
Ilmanvaihto toteutetaan asuntokohtaisin LTO-laittein.  
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Hakijan mukaan mitään arvokasta ei muutosten yhteydessä tuho-
ta tai hävitetä. Hankeselvityksen mukaan ainoa alkuperäinen si-
säkatto on näkyvissä asunnon B14 olohuoneessa. Ruokailutilan 
alakatto poistetaan ja jos sen takaa löytyy alkuperäinen kattopin-
ta, se kunnostetaan. Tammiset peiliovet palautetaan aulan ja ma-
kuuhuoneen välille. Asunnon B14 olohuoneessa oleva kaakeliuu-
ni säilytetään.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.   
   
Hormiselvitys ja ilmaääneneristävyyden määritys on toimitettu ra-
kennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.    
   
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.    
   
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Lisäselvitys Asunnossa on aiemmin tapahtunut laaja vesivahinko, jonka kor-
jauksia on tehty Z-lausunnolla, lupatunnus 4-2300-18-Z. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poistumisturvallisuus heikkenee, mutta jatkossakin huoneistoilla 

on pelastautumisen vaatimukset täyttävät kaksi pelastautumis-
tietä: toinen porraskäytävän kautta ja toinen varatie ikkunan kaut-
ta nostolavayksikön avustamana. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
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 - Vastaava työnjohtaja 
 - 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. 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 §, 118 §, 125 §, 133 §, 

135 § ja 175 § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 
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Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 01.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 01.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 14.05.2019 § 175 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 

 

 
 

 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-1178-19-CMY 
 
 LP-091-2019-00926 
 
Hakija Asunto Oy Nahkakeskustalo  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0070-0003 
 Fredrikinkatu 45 
Kaava 11275 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Täs-
sä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa il-
man pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai 
vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin 
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai 
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla. (So) 

 
Pääsuunnittelija Lönnqvist Sebastian 
 arkkitehti 
 ERAT arkkitehdit 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Asuinkerrostalon katutason liikehuoneistojen valomainosten, 

markiisien ja muiden mainoslaitteiden yleissuunnitelma. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  5-1154-19-C 
 
 LP-091-2019-02961 
 
Hakija Kustannusosakeyhtiö Otava  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-9901-0100 
 Uudenmaankatu 8-12 
Kaava 12100 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö Katualue 
 
Pääsuunnittelija Tuohimaa Liisa Susanna 
 arkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ravintolan määräaikaisen ulkotarjoilualueen rakentaminen 
 
 Kustannusosakeyhtiö Otava hakee toimenpidelupaa 1. kerroksen 

ravintolan edustalla kesäkaudella 1.4.-31.10. vuosina 2019-2021 
toimivalle ulkotarjoilualueelle.   
   
Ulkotarjoilualue rakennetaan elementeistä Helsingin kaupungin 
omistamalle katualueelle kiinteistön sisäänkäynnin läheisyyteen. 
Tarjoilualueella on 24 asiakaspaikkaa. Terassin lattia rakenne-
taan lehtikuusesta ja sen ympärillä on tumman harmaa teräskai-
de. Kalusteet ja kukkalaatikot ovat tummia.   
     
Terassin rakenteissa ei esitetä tuotemerkkimainontaa. Ulkotarjoi-
lualueet pidetään siisteinä, eikä terasseilla varastoida tai säilytetä 
tavaraa aukioloajan ulkopuolella.    
    
Hankkeelle on liitetty Helsingin kaupungin alueiden käyttö ja val-
vonta -yksikön sijoituslupa pysäköintiruutujen käytöstä terassina.    
   
Muutosalue on yhteensä 24m2. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Lupa on määräaikainen ja voimassa kesäkauden ajan, vuosittain 

1.4.-31.10., vuosina 2019-2021, 31.10.2021 saakka. 
 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Ulkotarjoilualueen 
rakennetekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryh-
tyvän vastattaviksi.    
    
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista toi-
menpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä 
näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suunnitel-
mista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontapal-
velusta.     
    
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa rakennustyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi ja kovalla tuulella huolehdittava 
suojamuoveista ja -pakkauksista. Työmaajärjestelyt tulee toteut-
taa siten, että yleisen jalankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvalli-
suus taataan.    
    
Hakijan edustaja valvoo ja vastaa ulkotarjoilualueen terveellisyy-
teen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä näkökohdista ympä-
ristössä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117a-k §, 118 § ja 126 § 
 
 

 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
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________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Sijoituslupa   
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  5-1188-19-C 
 
 LP-091-2019-02342 
 
Hakija As Oy Hietalahden Puistikko c/o Provia Oy  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0118-0002 
 Punavuorenkatu 23 
Kaava 7003 
Lainvoimaisuus 1973 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A) 
 
Pääsuunnittelija Kemppainen Kari Tapani 
 rakennusinsinööri, rakennusarkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Julkisivumuutos 
 
 Kolmen asuinkerrostalon (arkkitehdit Jaakko Kontio ja Kalle Räike 

1972) julkisivuihin sijoitetaan lämmön talteenoton laitteiston kella-
rin ja vesikaton väliset liuosputkistot kivirouhepintaisella ulkover-
houslevyllä koteloituina.   
  
Kotelon verhouslevyn värisävy on Steni SN 320. 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja hankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn 

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 14.05.2019 § 177 19 
 

 

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 

 

 
 

  
LTO-laitteiston sijoittaminen julkisivulle koteloituna on poikkeuk-
sellista, ja sille myönnetään lupa vain tässä kohteessa, koska ra-
kennukset on jo aikaisemmin päällystetty vastaavalla kivirouhe-
pinnoitetulla rakennuslevyllä, ja rakennusmassojen porrastukset 
antavat mahdollisuuden koteloiden sijoittamiseen huomaamatto-
masti. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  6-1194-19-C 
 
 LP-091-2019-02975 
 
Hakija Eira Open Air Oy  
 
Rakennuspaikka Eira, 091-006-9903-0104 
 Merisatamanranta 10 
Pinta-ala 49600 m² 
Kaava Asemakaava 10800 
Lainvoimaisuus 2001 
Rakennettu kerrosala 711 m² 
Alueen käyttö Puisto 
 
Pääsuunnittelija Ristola Mikki 
 arkkitehti 
 Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Liikunta- ja urheiluvälinekontin sijoittaminen puistoalueelle mää-
räajaksi 

 
 Kaupunkikuvayksikön viranhaltija on 31.05.2018 myöntänyt. toi-

menpideluvan 8-1399-18-C sijoittaa ulkokuntosalitoimintaa palve-
leva liikunta- ja urheiluvälinekontti yleiselle pysäköintialueelle 
määräaikaisesti 20.06.2023 saakka.  
  
Hakija haluaa nyt tarkoituksenmukaisuussyistä siirtää ko. liikunta- 
ja urheiluvälinekontin sijoituspaikan kaupungilta vuokratulle alu-
eelle läheisessä puistossa sijaitsevan koripallokentän viereen. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 12 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 14.05.2019 § 178 23 
 

 

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 

 

 
 

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi. 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Vuokra-alue on pidettävä jatkuvasti yleisilmeeltään siistinä, eikä 

sinne saa varastoida käytöstä poistettuja ja kaatopaikalle kuuluvia 
tai romuksi luokiteltavia tavaroita.  
  
Toiminnanharjoittaja ei saa sijoittaa mainoksiaan vuokra-alueen 
ulkopuolelle aluetta ympäröivään puistoon eikä kadulle.  
  
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. 
 
Liikunta- ja urheiluvälinekontti saa olla paikallaan vuosittain se-
sonkiajan vuokrasopimuksen mukaisesti kauintaan 20.6.2023 
saakka ellei kaavoituksesta ja alueiden käytöstä muuta johdu. 
 

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

 

Päättäjä Hannu Havas 
arkkitehti 
puh.  310 26348 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  12-1165-19-D 
 
 LP-091-2019-01250 
 
Hakija Asunto Oy Kotkankatu 1  
 Asunto Oy Helsingin Vesilinnankatu 31  
 
Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-0373-0004 
 Tivolitie 4 
Kaava 8713 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Klemetti Juha Viljo 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Juha Klemetti Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon julkisivun saneeraus 
 
 Asuinkerrostalon (S. Savonius 1930) julkisivut saneerataan. Ra-

kennuksen julkisivujen rappaus uusitaan ja julkisivut maalataan. 
Eteläjulkisivuun palautetaan alkuperäisessä suunnitelmassa ole-
va kohoreliefi ja ylimpään kohoreliefiin lisätään rakennusvuosi.  
  
Sisäpihan neljä tuuletusparvekelaattaa uusitaan vanhan mallin 
mukaan. Parvekkeiden kantavat rakenteet säilytetään. Vanhat 
parvekekaiteet kunnostetaan. Parvekkeiden detaljipiirustukset on 
toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Ullakkokerroksen alumiinirakenteiset ikkunat ja parvekeovet uusi-
taan vanhan mallin mukaan.   
  
Tuuletusparvekkeiden ja porrashuoneiden ikkunat ja ovet säilyte-
tään.  
  
Ikkunavesi- ja kerrosvesipellit uusitaan sekä ajoportti maalataan.   
  
Värisävyinä käytetään väriselvityksessä alkuperäisiksi tulkittuja 
värisävyjä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - 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 työn  
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
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Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.  
  
Ennen työn toteuttamista on pidettävä viranomaistarkastus, jossa 
paikalla on rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajan li-
säksi pääsuunnittelija ja hakijan edustajat. Viranomaistarkastuk-
sessa tarkistetaan julkisivuvärimallit.  
  
Lopulliset tiedot käytetyistä väreistä koodeineen toimitetaan ra-
kennusvalvontaan.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi kaupunginmuseolle. 
 

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

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Väriselvitys  
 Värityssuunnitelma  
 Yhtiökokouksen pöytäkirjat  
 Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 01.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 01.06.2024. 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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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  15-1201-19-P 
 
 LP-091-2019-02231 
 
Hakija Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry  
 
Rakennuspaikka Meilahti, 091-015-0520-0008 
 Töölöntullinkatu 6 
Pinta-ala 2300 m² 
Kaava 12515 
Lainvoimaisuus 2019 
Rakennettu kerrosala 3344 m² 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue.   

Rakennusten kadunpuoleinen ensimmäinen kerros on varattava 
pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi. 

 
Pääsuunnittelija Huttunen Hannu Tapani 
 arkkitehti 
 ARK-house arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Oppiaitosrakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan opetustoimintaa palveleva rakennus (RATU 

3481).   
   
Rakennus puretaan kaavan toteuttamiseksi.     
     
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.     
   
Selvitys rakennusjätteen hyötykäytöstä on toimitettu rakennusval-
vontaan lupahakemuksen yhteydessä.   
     
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty alle 
viisi vuotta sitten (12515/2019).     
    
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.   
    
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (1.5.2019). 
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Lisäselvitys Viereisellä tontilla sijaitsevalle saman oppilaitosrakennuksen osal-
le on haettu erillinen purkamislupa 15-1203-19-P. 

 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-

muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 25.04.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ympäröivien alueiden pelastusteiden tai niitä korvaavien väliai-
kaisten järjestelyjen on oltava käytössä koko purkamistyön ajan. 
Viimeistään aloituskokouksessa on esitettävä purkutyön etenemi-
sen mukaan vaiheistettu suunnitelma pelastusteiden toteutukses-
ta.      
     
Purkamisesta on tehtävä purkusuunnitelma, jossa erityisesti tulee 
selvittää turvallinen purkaminen naapurirakennusten läheisyydes-
sä.      
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Hankkeeseen ryhtyvän on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle 
aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai mui-
den ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.      
   
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.       
    
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).      
       
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.     
     
Purkualue on siistittävä purkutöiden jälkeen, kuitenkin viimeistään 
ennen loppukatselmusta.    
    
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  15-1203-19-P 
 
 LP-091-2019-02226 
 
Hakija Markkinointi-instituutin Kannatusyhdistys ry  
 
Rakennuspaikka Meilahti, 091-015-0520-0014 
 Töölöntullinkatu 4 
Pinta-ala 3313 m² 
Kaava 12515 
Lainvoimaisuus 2019 
Rakennettu kerrosala 3828 m² 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue.  

Rakennusten kadunpuoleinen ensimmäinen kerros on varattava 
pääasiassa liike- tai muiksi toimitiloiksi. 

 
Pääsuunnittelija Huttunen Hannu Tapani 
 arkkitehti 
 ARK-house arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Oppiaitosrakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan opetustoimintaa palveleva rakennus (RATU 

3485).  
  
Rakennus puretaan kaavan toteuttamiseksi.    
    
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.    
  
Selvitys rakennusjätteen hyötykäytöstä on toimitettu rakennusval-
vontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
    
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty alle 
viisi vuotta sitten (12515/2019).    
   
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
   
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (1.5.2019). 
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Lisäselvitys Viereisellä tontilla sijaitsevalle saman oppilaitosrakennuksen osal-

le on haettu erillinen purkamislupa 15-1201-19-P. 
 
Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-

muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta. 

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 25.04.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ympäröivien alueiden pelastusteiden tai niitä korvaavien väliai-
kaisten järjestelyjen on oltava käytössä koko purkamistyön ajan. 
Viimeistään aloituskokouksessa on esitettävä purkutyön etenemi-
sen mukaan vaiheistettu suunnitelma pelastusteiden toteutukses-
ta.     
    
Purkamisesta on tehtävä purkusuunnitelma, jossa erityisesti tulee 
selvittää turvallinen purkaminen naapurirakennusten läheisyydes-
sä.     
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Hankkeeseen ryhtyvän on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle 
aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai mui-
den ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.     
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.      
   
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).     
      
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.    
    
Purkualue on siistittävä purkutöiden jälkeen, kuitenkin viimeistään 
ennen loppukatselmusta.   
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  29-0425-19-A 
 
 LP-091-2018-04881 
 
Hakija Helsingin kaupunki Asuntotuotanto  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0164-0004 
 Kaupinmäenpolku 15 
Pinta-ala 992 m² 
Kaava 12484 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 2100 m² 
Rakennettu kerrosala 334 m² 
Alueen käyttö AK VI Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Lommi Jukka Rafael 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen ja varastora-
kennuksen purkaminen rakennettavan uudisrakennuksen paikalta 

 
 Rakennuspaikka sijaitsee Haaga/Lassilan alueella. Kortteleita 

29164 ja 29165 koskien on hyväksytty 30.1.2018 asemakaavan 
muutos 12484 Haaga Vaakatie 4 ja 6. Muutos mahdollistaa erilli-
sen tontin 4 muodostamisen korttelin 29164 tontista 1 ja kyseisel-
le tontille kuusikerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen.  
  
Uudisrakennus on täydennysrakennukohde, joka sijoittuu 1970-
luvun lopulla ja 1980-luvun alussa rakennetun nelikerroksisen 
asuinkerrostalokorttelin kaakkoisivulle rajautuen Kaupinmäenpo-
lun kevyen liikenteen väylään. Tontilla sijaitsee varastorakennus, 
joka puretaan uudisrakentamisen tieltä.  
  
Pohjaratkaisu  
  
Rakennus on pohjamuodoltaan neliömäinen, yksiportainen piste-
talo. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat asuntojen yhteistilat: 
kerhohuone, pesula/kuivaushuone ja saunaosasto sekä varastoti-
lat, tekniset tilat ja yksi asunto. Asuntoja rakennetaan 36 kpl. 
Asuntojen keskipinta-ala n.47,5 m2. Asunnoissa on joko lasitetut 
parvekkeet tai ranskalainen parveke, ensimmäisen kerroksen 
asunnolla on oma aidattu asuntopiha.  



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 14.05.2019 § 182 43 
 

 

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 

 

 
 

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan S1-luokan väestönsuoja 
suoja-alaltaan 42m2:n kokoisena (56 henkilölle). Normaaliaikana 
suoja toimii irtaimistovarastona.  
  
Julkisivut  
  
Julkisivujen päämateriaali on kaavan mukaisesti puhtaaksi muu-
rattu tiili, sävy ruskeanmusta. Parvekkeiden taustaseinät ovat 
vaaleaksi pinnoitettua betonia, parvekkeissa on lasikaide ja ne 
ovat lasitettuja. Rakennuksessa on tasakatto.  
  
Tontin käyttö  
  
Rakennukseen kuljetaan Kaupinmäenpolulta tontin 3 kautta. 
Leikki-ja oleskelualue sijaitsee korttelin yhteisenä tontilla 3 alusta-
van yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti..  
  
Auto- ja pyöräpaikat  
  
Rakennuksen autopaikkavaatimus on 13 ap (1 ap/130 k-m2 - 20 
%, kun kyseessä on kaupungin vuokra-asunnot). Autopaikkoja to-
teutetaan 14 kpl asemakaavan mukaisesti tontille 29165/2. Auto-
paikoille on myönnetty toimenpidelupa 29-2608-18-C 17.1.2019.  
Runkolukittuja polkupyöräpaikkoja rakennetaan kaavan mukai-
sesti (1 pp / 30 k-m2) eli 70 kpl rakennuksen ulkoiluvälinevaras-
toihin. Vieraspolkupyöräpaikat sijaitsevat korttelin yhteisellä piha-
alueella alustavan yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti.  
  
Erityisselvitykset:  
- Pohjarakennussuunnitelma  
- Rakennesuunnittelun ja toteutuksen perusteet  
- Kosteudenhallintaselvitys  
- Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta  
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1  
- Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1  
- Paloturvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1  
- LVIA-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet  
- Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka B (2018)  
  
Muut päätökseen liittyvät asiakirjat:  
- Hankeselostus  
- Lainhuutotodistus  
- Valtakirja  
- Alustava rasite-/yhteisjärjestelysopimus liitteineen  
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- Naapurin kuuleminen  
- Ennakkoneuvottelumuistio  
- Liitoskohtalausunto  
- Rakennusoikeuslaskelma / pinta-alataulukko  
- Väestönsuojapiirustus ja -ilmoitus  
- Pihasuunnitelma  
- Pinnantasaus-/hulevesisuunnitelma  
- Väritetyt julkisivut  
- Valokuva purettavasta varastorakennuksesta 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta 31.10.2018. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hake-
muksesta tai poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poikkeukset asemakaavasta:  

  
Kaavamääräys: Uudisrakennukseen tulee sijoittaa talosauna, jon-
ka yhteydessä on terassi.  
Saunaosastolla ei ole kaavasta poiketen omaa vilvoitteluterassia.  
Perustelu: Koko rakennuoikeuden (2100 k-m2) käyttäminen edel-
lyttää yhden asunnon sijoittamista 1. kerrokseen. Asunto sijoittuu 
järkevimmin rakennuksen. lounaissivulle. Rakennuksen kantavat 
rakenteet ja kaikkien vaadittujen yhteistilojen sijoittaminen 1. ker-
rokseen johtaa saunaosaston sijoittamisen luoteissivulle lähelle 
porrashuoneen sisäänkäyntiä, johon terassia ei ole luontevaa si-
joittaa. Lisäksi luoteisivulle sijoittuu esteettömän sisäänkäynnin 
edellyttämä luiska. Saunan pukuhuone on avattu pihan suuntaan 
terassin sijaan ranskalaisella parvekkeella.  
  
Poikkeamista asemakaavasta voidaan pitää vähäisenä. 
 

Rakennusoikeus 2100 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä  
  
Lisärakennusoikeus 1:  
Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat sauna-, varasto-, 
huolto- ja vapaa-ajan tilat ja pesulat sekä tekniset tilat saa raken-
taa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi. 
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Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  2099  2099 
 varasto 334  334 0 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 215  215 

 lisäkerrosalaa 1  280  280 
      

Autopaikat Rakennetut 14 
 Kiinteistön ulkopuoliset 14 
 Yhteensä 14 
 
Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm Kiinteistön ulkopuolella 
 S1 42 1 Ei 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 2651 m² 
Tilavuus 7782 m³ 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 04.07.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 13.07.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 03.07.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina) 
Lausunto pvm 14.03.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
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Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 16.08.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle 
aloituskokous. Kokouksesta sovitaan rakennusvalvontapalvelun 
tarkastusinsinöörin kanssa.  
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Aloituskokouksessa on esitettävä purkamissuunnitelma sekä 
työmaasuunnitelma, jossa on mm. esitettävä, miten rakennustöi-
den aikaiset haitat ympäristöön minimoidaan.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.  
  
Hakijan on huolehdittava ja varmistettava, että pelastustienä toi-
mivan Kaupinmäenpolun kevyen liikenteen väylän kantavuus on 
riittävä pelastuslaitoksen kalustolle. Mahdollisesti tarvittavista toi-
menpiteistä on sovittava Maankättö ja kaupunkirakenne/Liikenne 
ja kadut/Suunnitteluyksikkö kanssa.  
  
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.  
  
Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
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Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1.00, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on perustettava rasitesopi-
muksen mukaiset yhteisjärjestelyt / rasitteet ja niiden mukaiset 
järjestelyt on oltava käytettävissä tarpeellisilta osin.  
  
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on erikseen myönnetyn toi-
menpideluvan nojalla rakennettavat 14 autopaikkojen olla käytet-
tävissä ja käytettävyys sekä pysyvyys on varmistettava pitkäai-
kaiseen tontinvuokrasopimukseen otettavilla ehdoilla. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-g sekä i ja j §, 

120 d ja e §, 121 §, 122 §, 122 a §, 133 §, 153 §, 158 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Päivi Teerikangas 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankeselostus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 01.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 01.06.2024. 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  30-1177-19-AM 
 
 LP-091-2019-01690 
 
Hakija Asunto Oy Munkkiniemen Kone, Helsinki  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0093-0002 
 Munkkiniemen puistotie 25 
Pinta-ala 5976 m² 
Kaava 12205 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-

nusten korttelialue(AKR)  
  
merkintä sr-3:  
  
Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksen 
julkisivut voidaan uusia siten, että julkisivuissa säilyy niiden alku-
peräinen rasterimainen suunnitteluidea ja julkisivunpintajaon suh-
teet. Julkisivumateriaalien tulee olla lasia ja pesu- tai läpivärjättyä 
betonia. Parvekkeet eivät saa tulla ulos rakennuksen muusta jul-
kisivulinjasta. Laajempia korjaus- ja muutostöitä suunniteltaessa 
tulee hankkeeseen ryhtyvän teettää rakennuksesta asiantuntijan 
laatima rakennushistoriaselvitys, joka on liitettävä lupahakemuk-
seen. 

 
Pääsuunnittelija Linko Jukka 
 arkkitehti 
 Arkkitehtirtyhmä A6 Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutoslupa rakennuslupaan 30-0157-16-A 
 
 Tällä muutosluvalla muutetaan kerrostalossa, nk. Park House se-

kä rivitalossa, nk.Town House seuraavaa:  
  
Park House pohjapiirustus 1. kerros    
- Prh B Kiint.var + var yhdistetty postitilaksi   
- Prh C lisätty tekniikkakotelo uvv:n puolelle, kotelo muutettu   
Park House pohjapiirustus 2. kerros    
- Saunaosaston huonejärjestelyä muutettu   
- Saunaosaston lattiakorkoa muutettu   
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- Kerhohuoneeseen uusi hormi, kalustemuutos   
- Käytävän savunpoistoikkunoiden eteen verkkoseinät   
Park House pohjapiirustus 3. kerros    
- B14 viherhuone poistettu   
- B15 märkätilamuutoksia, viherhuone poistettu   
- B16 märkätila- ja keittiömuutoksia, alakattomuutoksia   
- B17 viherhuone poistettu   
- B18 lisätty sauna   
- C56 märkätilamuutoksia, viherhuone poistettu   
- C57 viherhuone poistettu   
- C58 väliseinämuutoksia   
- C59 viherhuone poistettu   
Park House pohjapiirustus 4. kerros    
- B21 viherhuone poistettu   
- B23 märkätiloja muutettu, sauna poistettu, keittiö umpeen, vi-
herhuone poistettu   
- B24 erillinen wc lisätty   
- B25 viherhuone poistettu   
- C63 sauna muutettu vaatehuoneeksi, viherhuone poistettu   
- C64-65 huoneistot yhdistetty jo rakennusluvassa, tämän jälkeen 
paljon sisäisiä   
muutoksia, märkätiloja ja niiden sijainteja muutettu   
- C66 keittiömuutoksia  
Park House pohjapiirustus 5. kerros    
- B28 viherhuone poistettu   
- B29 khh kalustusta muutettu, keittiö erotettu oh:sta, viherhuone 
poistettu   
- B30 märkätiloja muutettu, sauna poistettu, viherhuone poistettu   
- B32 väliseinä- ja kalustemuutoksia, viherhuone poistettu   
- C70 viherhuone poistettu   
- C72 keittiö- ja kh-muutoksia, viherhuone poistettu   
- C73 lisätty sauna, viherhuone poistettu   
- C75 väliseinämuutoksia   
Park House pohjapiirustus 6. kerros    
- B35 viherhuone poistettu   
- B37 kalustemuutoksia, viherhuone poistettu   
- B38 viherhuone poistettu   
- B39 kph kalustusta muutettu, viherhuone poistettu   
- C77 vaatehuone muutettu saunaksi, viherhuone poistettu   
- C78 väliseinämuutoksia, viherhuone poistettu   
- C79 keittiö muutettu, viherhuone poistettu   
- C80 - 81 yhdistetty (C80 2h+kt 73,5 m2 ja C81 2h+kt 42,5 m2 
=> C80-81 4h+kt 117 m2),   
viherhuone poistettu   
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Park House pohjapiirustus 7. kerros    
- B42 alakattomuutoksia, viherhuone poistettu   
- B43 viherhuone poistettu   
- B44 viherhuone poistettu   
- B45 alakattomuutoksia, viherhuone poistettu   
- B46 kph kalustusta muutettu, viherhuone poistettu   
- C84 viherhuone poistettu   
- C85 viherhuone poistettu   
- C86 viherhuone poistettu   
- C87 - 88 yhdistetty (C87 2h+kt 73,5 m2 ja C88 2h+kt 42,5 m2 
=> C80-81 4h+kt 117 m2),   
viherhuone poistettu   
  
Park House pohjapiirustus 8. kerros    
- B49 muutettu koko asunto märkätiloineen (palautettu alkup. 
suunn. mukaiseksi)   
- C90 muutettu huonejärjestystä ja kph kalusteita   
- C91 lisätty toinen lasikuisti  
   
Park House pohjapiirustus 9. kerros    
- B53 kph-, keittiö ym. kalustemuutoksia, puulämmitteinen takka 
poistettu (hormi   
ennallaan)   
Park house vesikatto    
  
Town House pohjapiirustus 2. kellari    
- autohallin pilarit vaihdettu betonista teräspintaisiksi liittopilareiksi   
- lisätty autonpesupaikka, varastoja muutettu/vähennetty   
- varastojen seinät muutettu muuratuiksi   
- porrashuone 2 savusulkuovet muutettu 1-lehtisiksi   
Town House pohjapiirustus 1. kellari    
- autohallin pilarit vaihdettu betonista teräspintaisiksi liittopilareiksi   
- ajoluiskan ja pysäköintihallin väliseen seinään lisätty aukkoja  
   
Town House pohjapiirustus 1. kerros    
- A1 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu   
- A4 keittiökalustemuutos   
- A6 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu,   
kaluste- ja väliseinämuutoksia, lisätty hissi (rakennusluvassa his-
sivaraus)   
- A8 kalustemuutoksia   
- A9 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu   
- A7 pohjatyyppi vaihdettu (porras, aukko, ym.), huoneiston pinta-
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ala muuttunut   
170,5 m2 => 174,0 m2, lisätty hissi (rakennusluvassa hissivaraus)   
- A10 pohjatyyppi vaihdettu (porras, aukko, ym.), huoneiston pin-
ta-ala muuttunut   
170,5 m2 => 174,0 m2   
- A11 pohjatyyppi vaihdettu (aukko, ym.), huoneiston pinta-ala 
muuttunut   
164,0 m2 => 170,5 m2   
Town House pohjapiirustus 2. kerros    
- A1 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu   
- A6 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu,   
kaluste- ja väliseinämuutoksia, lisätty hissi   
- A7 lisätty hissi   
- A9 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu   
- A7 pohjatyyppi vaihdettu (porras, aukko, ym.)   
- A10 pohjatyyppi vaihdettu (porras, aukko, ym.)   
- A11 pohjatyyppi vaihdettu (, aukko, ym.)   
Town House pohjapiirustus 3. kerros    
- A1 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu   
- A6 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu, lisätty hissi, takka 
poistettu   
- A9 porras- ja hissivarausmitoitusta muutettu   
- A7 pohjatyyppi vaihdettu (porras, aukko, ym.), lisätty hissi   
- A10 pohjatyyppi vaihdettu (porras, aukko, ym.)     
  
Park House Leikkaus A - A    
- lisätty huoltokelkan kisko   
- korjattu 1. krs materiaalimerkintöjä   
Town House Leikkaus C - C    
Park House julkisivu itään    
- lisätty huoltokelkan kisko   
- 1. kerroksen metalliosien materiaaleja muutettu   
- lisätty 8. kerroksen pohjoispäähän asunnon C91 lasikuisti   
Park House julkisivut etelään ja pohjoiseen    
- lisätty huoltokelkan kisko   
- 1. kerroksen metalliosien materiaaleja muutettu   
- lisätty 8. kerroksen pohjoispäähän asunnon C91 lasikuisti   
Park House julkisivu länteen    
- lisätty huoltokelkan kisko   
- 1. kerroksen metalliosien materiaaleja muutettu   
- lisätty 8. kerroksen pohjoispäähän asunnon C91 lasikuisti   
Town House julkisivu etelään    
- luonnonkivi vaihdettu komposiittilevyksi länsipäässä prh 2 si-
säänkäynnissä   
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Town House julkisivu pohjoiseen    
Town House julkisivu itään ja länteen    
- poistettu köynnösistutusten vaijerit (itäsivu)   
- ulkoportaan ja rampin välinen kaide korotettu (länsisivu) 
 

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

 
Rakennusoikeus 9000+2800 (toimistorakennukeen sijoittuva asuinkerrosala, rivita-

lon kerrosala)  
  
Kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa:  
1) - asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia  
varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja  
jätehuoneita, väestönsuojia, teknisiä tiloja,harraste-, kokoontumis- 
tai vastaavia yhteistiloja rakentaa suojellun rakennuksen toiseen 
kerrokseen, ja  
2) uudisrakennuksessa yksikerroksiseen luoteispäätyyn sekä 
maanalaisiin tiloihin.  
3) ulkoseinäpaksuuden 250 mm ylittävät rakenteet ( MRL 115§)  
Lisäksi Ilmanvaihtokonehuoneita saa rakentaa suojellun raken-
nuksen toiseen kerrokseen ja uuden raakennuksen maanalaisiin 
ttiloihin. 

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyössä noudatetaan alkuperäisen rakennusluvan 30-

0157-16-A ehtoja. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§,133§,135§ 
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Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 JATKOLUPA 
 

Tunnus  36-1182-19-AJ 
 
 LP-091-2019-03458 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Graniitti  
 
Rakennuspaikka Viikki, 091-036-0116-0003 
 Ristiretkeläistenkatu 20 
Kaava 11861 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A) 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle 
 
 Kahden II-kerroksisen kerrostalon (talot 20A ja B) ja yhden III-

kerroksisen kerrostalon (talo 20C) rakentamiselle on 21.06.2016/ 
§ 192 myönnetty rakennuslupa 36-3389-15-A, jossa on määrätty-
nä rakennustöiden aloittamisen määräaika 28.07.2019 mennes-
sä. Aloittamisen määräaikaa jatketaan kahdella vuodella 
28.07.2021 saakka.   
         
Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset 
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan 
aloittamisen määräaikaa voidaan jatkaa. 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-
tään luvan 36-3389-15-A voimassaoloaikaa seuraavin määräyk-
sin: 

 
 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 28.7.2021 mennessä. 
 
 Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 28.7.2021 mennessä. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom. 
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 Lupayksikön 2 viranhaltijoiden päättämät asiat 
  
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  40-1025-19-AM 
 
 LP-091-2019-00559 
 
Hakija Den Finland Oy  
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0149-0011 
Pinta-ala 9957 m² 
Kaava 11460 
Lainvoimaisuus 2007 
Alueen käyttö Teollisuusrakennusten korttelialue TY 
 
Pääsuunnittelija RÄTY JUSSI MIKA PAAVALI 
 arkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Räty Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Varastohallin rakennusaikaiset muutokset - varastoparvien laajen-
taminen ja paloluokan muuttaminen 

 
 Rakennuslautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on päätöksellään 

9.11.2018 myöntänyt rakennusluvan 40-2409-18-A, 200 §, kol-
men varastohallin ja lämpökaivon rakentamiselle sekä aloittamis-
oikeuden.  
  
Nyt rakennusaikaisena muutoksena tehdään muutoksia A-
rakennuksen osalta seuraavasti. Rakennuksen paloluokka ja kan-
tavat rakenteet muutetaan P2-luokkaan. Rakennetaan uusia va-
rastoparvia ja kerrosalaa kasvatetaan 81 k-m2. Samalla raken-
nuksen korkeus kasvaa 500 mm.  
  
Parvitilojen väliseen osastoivaan väliseinään tehdään 900mm le-
veitä poistumisovia.   
  
Tontin yhteinen väestönsuoja siirretään A-rakennuksen yhteydes-
tä myöhemmin tontille tehtävään C-rakennukseen, josta laaditaan 
myöhemmin uusi suunnitelma. Julkisivujen aukotus tarkennetaan 
vastaamaan muutettua tilajakoa. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 
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Rakennusoikeus 7468 m2 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 teollisuus- ja varasto-
rakennusten kerros-
alaa 

4106 81  4187 

      
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P2 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan rakennusluvan 40-2409-18-A lupamää-

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

§ 
 
 

Päättäjä Jyrki Kauhanen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.05.2019, 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 31.05.2019.  
  
 

 

 

 


