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Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 3.6.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  1-1341-19-C 
 
 LP-091-2019-03789 
 
Hakija Helsingin Leijona Oy  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0031-0014 
 Sofiankatu 2-8 
Kaava 8980 
Lainvoimaisuus 1988 
Alueen käyttö Katualue  

  
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 

 
Pääsuunnittelija Hanson Robert Henrik 
 arkkitehti 
 Avarrus Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ravintolan määräaikaisen ulkotarjoilualueen rakentaminen 
 
 Haetaan lupaa ravintola Via Tribunalin edustalle kesäkaudella 

1.4.-31.10. vuosina 2019-2021 toimivalle ulkotarjoilualueelle.  
  
Ulkotarjoilualue rakennetaan Helsingin kaupungin omistamalle 
katualueelle kiinteistön sisäänkäynnin läheisyyteen. Tarjoilualu-
eella on 18 asiakaspaikkaa. Terassin lattia rakennetaan tumman 
ruskeasta laudasta ja sen ympärillä on liimapuulevystä ja tumman 
harmaasta teräksestä tehty kaide. Kalusteet ovat tummia.    
      
Terassin rakenteissa ei esitetä tuotemerkkimainontaa. Ulkotarjoi-
lualue pidetään siistinä, eikä terassilla varastoida tai säilytetä ta-
varaa aukioloajan ulkopuolella.     
     
Hankkeelle on liitetty Helsingin kaupungin alueiden käyttö ja val-
vonta -yksikön vuokrasopimus.     
  
Lyhyeksi määräajaksi toteutettuna toimenpide ei muuta merkittä-
vällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta ym-
päristöä. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
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ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 18 m² 
________________________________________________________________________________ 

 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. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelusta.      
     
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 118 §, 126 a § ja 133 § 
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Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Vuokrasopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  3-1284-19-D 
 
 LP-091-2018-09422 
 
Hakija Handelsgillet i Helsingfors rf  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0048-0005 
 Kasarmikatu 23 
Pinta-ala 1330 m² 
Kaava 461 
Lainvoimaisuus 1836 
Rakennettu kerrosala 3743 m² 
Alueen käyttö Asemakaava ei määrittele tontin käyttötarkoitusta, eikä rakennuk-

selle ole osoitettu rakennusoikeutta. 
 
Pääsuunnittelija Ahlman Stefan Gustav 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kokoontumistilojen käyttötarkoituksen muutos hotellihuoneiksi 
 
 Maankäyttöjohtaja on myöntänyt hankkeelle poikkeamisluvan 

(HEL 2018-009415 T 10 04 01, LP-091-2018-05181) sisäpihan 
kattamiselle lasi- ja umpikatolla, käyttötarkoituksen muutokselle 
kokoontumistilasta hotellitoimintaan piharakennuksen 3.krs:ssa 
sekä pelastusteiden muokkaaminelle.   
  
Piharakennuksen 3. kerroksessa sijaitsevat kabinettitilat muute-
taan hotellin majoitustiloiksi (10 hotellihuonetta). Varsinainen ho-
telli sijaitsee viereisessä kiinteistössä, Fabianinkadun puolella. Ti-
lat kytketään hotelliin palomuurin läpi kulkevalla yhdyskäytävällä, 
joka toimii samalla poistumisreittinä. Toinen poistumisreitti on 
uloskäytäväyhteys Kasarmikadun puoleiselle sisäpihalle. Hotelliti-
lat palo-osastoidaan muista tiloista. Piharakennuksen katolle puh-
kaistaan savunpoistoluukkuja ja siirretään puhallin.  
  
Uuden yhdyskäytävän rakennusoikeudellinen kerrosala on 10,5 
m². Yhdyskäytävän julkisivu on yhteneväinen olemassa olevien 
peltiväritysten kanssa. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa kaupungin-

hallituksen 25.9.2018 (53 § 2) määräämä rakennuskielto (nro 
12536) asemakaavan muuttamiseksi. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 390 m² 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Ennen rakennuksen käyttöön ottoa tulee lupahakemuksen liittee-
nä olevassa sopimusluonnoksessa mainituista ja muista raken-
tamisen edellyttämistä rasiteluonteisista asioista olla perustettuina 
rasitteet tai kiinteistöjen yhteisjärjestely. 
 

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

135 § 
 
 

Päättäjä Johanna Backas 
arkkitehti 
puh.  310 37286 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Poikkeamispäätös  
 Paloturvallisuussuunnitelma  
 Rasitesopimus  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  4-1197-19-C 
 
 LP-091-2019-03210 
 
Hakija Jäätelöleipomo Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-9901-0100 
 Bulevardi 8 
Kaava 7961 
Lainvoimaisuus 1981 
Alueen käyttö Katualue  

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 
 
Pääsuunnittelija Sewón Saara Katariina 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jäätelökioskin sijoittaminen 
 
 Jäätelökioski sijoitetaan Bulevardin ja Yrjönkadun kulmalle, Van-

han kirkkopuiston viereen, katualueelle, kaupungilta vuokratulle 
paikalle sesonkiaikana 31.12.2020 saakka. Vuokrasopimus on 
päätöksen liitteenä.     
  
Kioski ei ole varsinaisesti mallihyväksynnän mukainen, mutta ns. 
Kiosk City -Kaupunkimalli ja kioskin ulkonäkö toteutetaan mahdol-
lisimman vähäeleisesti vaalein värisävyin. Havainnekuva kioskista 
on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Lyhyeksi määräajaksi toteutettuna toimenpide ei muuta merkittä-
vällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta ym-
päristöä. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Jäätelökioski sijaitsee katualueella, jossa ei ole asemakaavassa  

varausta kioskille. Paikalle on aiemmin myönnetty toimenpidelupa 
4-1760-16-C jäätelökioskille kaavoittajan puoltavalla kannanotolla 
31.12.2020 saakka, mutta tämä lupa on rauennut. Poikkeamista 
voidaan pitää vähäisenä. 
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Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 10 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Kioski saa olla paikallaan sesonkiaikana kauintaan 31.12.2020 

saakka ellei alueiden käytöstä muuta johdu.   
   
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.      
   
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.   
   
Hakija vastaa kaikista toimenpiteen terveellisyyteen ja turvallisuu-
teen liittyvistä näkökohdista sekä kioskin ja sen ympäristön siis-
teydestä. Ilmoitusten ja mainosten tuotetiedot tulee sijoittaa vain 
lasipintaan eikä niitä tule sijoittaa rakennelman ulkopuolelle (esi-
merkiksi mainostelineet, A-standit).   
       
Rakennelma ja sen ympäristö on pidettävä jatkuvasti siistinä. Mi-
käli rakennelmasta aiheutuu haittaa ympäristön siisteydelle tai se 
aiheuttaa muita ongelmia, rakennelma tulee poistaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
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________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Vuokrasopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-1319-19-C 
 
 LP-091-2019-03961 
 
Hakija Clear Channel Suomi Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-9901-0100 
 Simonkatu 7 
Kaava 12290 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Katualue 
 
Pääsuunnittelija Paavilainen Jyrki 
 insinööri 
 Urban Assets Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteen sijoittaminen katualueelle 
 
 Erottajan aukion parantamisen yhteydessä poistetun, Helsingin 

kaupungin ulkomainonnan järjestäminen 2008-2023 -
sopimukseen kuuluvan digitaalisen mainoslaitteen siirto Simon-
kadulle.  
  
Info- ja ulkomainoslaite on kooltaan 900 (leveys) x 2400 (korkeus) 
mm ja sen digitaalinen mainospinta on kaksipuoleinen. Mainos-
laitteen syvyys on 400 mm. 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  5-2638-18-D 
 
 LP-091-2018-07977 
 
Hakija Asunto Oy Kivenhakkaajankatu 2  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0083-0016 
 Kivenhakkaajankatu 2 
Kaava 7715 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 
 
Pääsuunnittelija Savolainen Minna Hannele 
 rakennusarkkitehti 
 Helsingin Seudun Suunnittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Parvekkeiden uusiminen sekä yhden uuden parvekkeen raken-
taminen katujulkisivulla 

 
 Asuinkerrostalon (arkkitehti Matti E. Hirvonen 1966) kadun puo-

leiset huoneistoparvekkeet uusitaan, ja rakennetaan yksi uusi 
huoneistoparveke. Parvekkeiden kaiteet uusitaan ulkonäöltään 
alkuperäisen mallisina, teräsrakenteisina ja aaltopelti-suojaosalla.  
  
Samassa yhteydessä rakennuksen alkuperäinen terastirappaus 
uusitaan kolmikerrosrappauksena.   
  
Hankkeelle on liitetty parvekkeiden ja julkisivujen kuntotutkimuk-
set. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
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 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.  
 

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

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

ja 135§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. 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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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  5-1314-19-D 
 
 LP-091-2019-01465 
 
Hakija Asunto Oy Robertus c/o Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0090-0048 
 Iso Roobertinkatu 35-37 
Kaava 7962 
Lainvoimaisuus 1980 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Klockars Mats Ola 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Laatio Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto G86 

jaetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi G86 ja G86b. Huoneistot ero-
tetaan toisistaan pääpiirustuksissa esitetyllä palo-osastoivalla ja 
ääntä eristävällä rakenteella.   
  
Lisäksi huoneistoihin tehdään uudet kylpyhuoneet sekä keittotilat. 
Molempien huoneistojen eteiseet, kylpyhuoneet sekä keittotilat 
ovat esteettömiä. Huoneistojen talotekniikka uusitaan koko talon 
putkisaneerauksen yhteydessä.   
  
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.   
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.  
  
Tontilla on voimassa MRL:n 53 § 2 mom. mukainen rakennuskiel-
to asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi, jolla ei ole vaiku-
tusta hankkeeseen. 
 

Lisäselvitys Huoneistojen jakaminen liittyy lupaan 5-0824-18-D. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.   
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
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 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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 LUPAEHTOJEN MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  5-1360-19-BL 
 
 LP-091-2019-04145 
 
Hakija Asunto-Osakeytiö Vihtilä c/o Isännötsijätoimisto Siljamäki Oy  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0116-0023 
Pinta-ala 1765 m² 
Kaava 7715 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
So Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säily-
misen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei 
saa ilman pakottavaa syytä hävittää eikä sen kadunpuoleista jul-
kisivua tai vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa. Mikäli ra-
kennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on 
rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistä-
en taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön hyvin soveltuvalla 
tavalla. 

 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Lupaehdon muutos 
 
 Ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamispäätöksen 

nojalla on myönnetty rakennuslupa 5-0613-14-B viiden ullakko-
asunnon rakentamiselle sekä kellaritilojen ja pihojen muutostöille. 
Nyt haetaan pihatöiden osalta muutosta rakennuslupavan lupaeh-
toon "Ennen kuin yhtään ullakkoasuntoa hyväksytään käyttöön, 
on kaikkien tässä luvassa esitettyjen toimenpiteiden oltava toteu-
tettuina."   
  
Nyt haetaan lupaehdon muutosta siten, että ullakkoasunnot voi-
taisiin ottaa käyttöön ennen pihan valmistumista. Pihatöiden lop-
puun saattamiselle haetaan jatkoaikaa 2.12.2019 saakka. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään.  
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Rakennuslupapäätöksen 5-0613-14-B lupaehtoa "Ennen kuin yh-
tään ullakkoasuntoa hyväksytään käyttöön, on kaikkien tässä lu-
vassa esitettyjen toimenpiteiden oltava toteutettuina" muutetaan 
seuraavasti:  
  
"Uudet ullakkoasunnot voidaan ottaa käyttöön, vaikkei pihan 
muutostöitä ole vielä toteutettu. Pihatöiden tukee olla toteutettuina 
2.12.2019 mennessä. Muiden luvassa 5-0613-14-B esitettyjen 
toimenpiteiden tulee olla toteutettuina ennen uusien ullakkoasun-
tojen käyttöön ottoa." 
 

 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan, mitä myönnetyssä luvassa 5-0613-14-B 

on määrätty. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 135 § 
 
 

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 222 37 
 

 

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  7-1304-19-D 
 
 LP-091-2019-01433 
 
Hakija Asunto Oy Joukola  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0126-0010 
 Kapteeninkatu 26 
Kaava 7948 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
e; rakennusala, jolla saa olla liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- 
tai näihin verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmäises-
sä maanpäällisessä kerroksessa, mikäli yhteys kuhunkin tällai-
seen huoneistoon järjestetään suoraan kadulta.  
  
AK-korttelialueelle ei saa sijoittaa liike-, toimisto- tai näihin verrat-
tavia tiloja muualle kuin e-merkinnällä merkitylle rakennusalalle.  
  
SO; Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta ei saa purkaa ilman pa-
kottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton 
perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu 
tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöi-
den yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Aro Marika Pauliina 
 sisustusarkkitehti 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kahvilaksi 
 
 Asuinkerrostalon katutasossa sijaitseva elintarvikemyymälä muu-

tetaan kahvilaksi.  
  
Kahvilassa on 22 asiakaspaikkaa.  
Tilassa on tarjoilukeittiö, jossa ei valmisteta ruokaa.  
  
Katutason tiloihin ei tehdä rakenteellisia muutoksia. Rakennuksen 
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julkisivuihin ei tehdä muutoksia. Palo-osastoinnit ja poistumistiet 
säilyvät ennallaan. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.  
  
Kellariin rakennetaan henkilökunnan wc, mutta muita muutoksia 
ei kellarissa tehdä.   
  
Lvi-selvitys sekä ääneneristysmittausraportti on toimitettu raken-
nusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Kaikkien uloskäytävien ovien leveydet eivät täytä nykyisen ase-

tuksen mukaista mitoitusta. Poistumistiejärjestelyt edellisen elin-
tarvikemyymälän mukaisesta tilanteesta eivät muutu. Rakennus 
on asemakaavassa suojeltu merkinnällä SO. Suojellun rakennuk-
sen hienovaraisen korjaamisen periaatteiden mukaisesti, vähäi-
sen asiakaspaikkamäärän, uloskäytävien lukumäärän, uloskäytä-
vien sijainnin sekä kulkureitin lyhyyden lähimpään uloskäytävään 
perusteella poikkeamista voidaan pitää vähäisenä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 190 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 23.04.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

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

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - 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-i §, 118 §, 125 §, 133 §, 

135 § ja 175 § 
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Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
 LVI-selvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, jolloin sen 

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 222 42 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.06.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  8-1219-19-D 
 
 LP-091-2018-06425 
 
Hakija Asunto Oy Katajanokanranta 19  
 
Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0006-0001 
 Merikasarminkatu 9 
Pinta-ala 2438 m² 
Kaava Asemakaava 7534 
Lainvoimaisuus 1977 
Sallittu kerrosala 4600 m² 
Rakennettu kerrosala 5055 m² 
Alueen käyttö AK = Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
Ullakolle saa sijoittaa asuntoja, jotka lasketaan kerrosalaan sekä 
sauna- ja yhteistiloja asukkaitten vapaa-ajan toimintaa varten, joi-
ta saadaan rakentaa tontin kerrosalan lisäksi.  
  
4600 /-/ 200 = lukusarja, jossa ensimmäinen luku osoittaa tontin 
kerrosalan neliömetreinä, toinen luku osoittaa kuinka monta ne-
liömetriä kerrosalasta saa rakennuksen ensimmäisessä kerrok-
sessa käyttää palvelu-, liike- ja niihin verrattaviksi huoneistoiksi 
sekä kolmas luku osoittaa, kuinka monta neliömetriä kerrosalasta 
saa sijoittaa rakennuksen ullakolle. 

 
Pääsuunnittelija Kahri Esko Juhani 
 arkkitehti 
 ARK EK konsultointi 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon kerhotilan muutos asuinhuoneistoksi 
 
 Kantakaupungin umpikorttelissa sijaitsevan, vuonna 1984 valmis-

tuneen asuinkerrostalon ullakkokerroksessa sijaitseva taloyhtiön 
kerhotila muutetaan loft-tyyppiseksi asuinhuoneistoksi. Tilaan ra-
kennetaan kylpyhuone ja avokeittiö, oleva kattoterassi katetaan ja 
lasitetaan.   
  
Huoneiston ja viereisten tilojen sekä huoneiston ja alapuolisen 
huoneiston välinen ääneneristys saatetaan uudisrakentamista 
koskevien vaatimusten mukaiseksi asiantuntijalausunnossa esi-
tettyjen rakennesuunnitelmien mukaisesti. 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 223 45 
 

 

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 

 

 
 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Muutos tuo lisää asuntokerrosalaa 45 kem². Asemakaavan salli-

ma asuntokerrosala ylittyy muutoksen seurauksena n. 1 %. Ase-
makaavan rajaama (200 m²) asuinkerrosala ullakkokerroksessa ei 
yliyty.  
  
Ko.tilaa ei 15 vuoteen ole käytetty kerhotilana, koska kiinteistön 
piharakennuksessa on aktiivikäytössä toinen kerhotila terassei-
neen. Lisäksi yhtiössä on kaksi talosaunaa. Terassikatoksen ja 
lasituksen ansiosta julkisivu yhtenäistyy, koska viereinen asunto-
terassi on tehty samoin rakentein.  
  
Poikkeamista rakennusoikeudesta voidaan pitää vähäisenä. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 4600 45  4645 
 asumista palvelevien 

yhteistilojen kerrosalaa 
302  45 257 

      
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 45 m² 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
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 - 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.  
 

 Hankkeelle tulee nimetä rakennesuunnittelija ennen aloitusilmoi-
tuksen tekemistä.  
  
Jos pohjapiirroksessa osoitetut kuilut edellyttävät palo-osastointia 
tai niihin kohdistuu ääneneristysvaatimuksia, tulee ko. merkinnät 
täydentää pohjapiirroksiin ja rakennetyyppeihin.   
  
Ennen käyttöönottoa on varmistettava esimerkiksi ääneneristys-
mittauksin uuden asunnon ja ympäröivien tilojen välinen ilma- ja 
askelääneneristävyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja L'n,w < 53 
dB).  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta. 
 

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

133 §. 
 
 

Päättäjä Hannu Havas 
arkkitehti 
puh.  310 26348 
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________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  11-1222-19-D 
 
 LP-091-2019-00818 
 
Hakija Helsingin seurakuntayhtymä  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0314-0018 
 Suonionkatu 7 
Kaava 8965 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
sr-2 "Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas eikä sitä saa purkaa ilman raken-
nuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan 
purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Raken-
nuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis tai muutostöitä, 
jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa." 

 
Pääsuunnittelija Schnitzler Rosemarie 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto R Schnitzler 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivujen ja kahden parvekkeen kunnostus 
 
 Arkkitehti Kaarlo Borgin vuonna 1926 suunnitteleman Kallion seu-

rakuntatalon, nyk. Asunto Oy Helsingin Suonionkadun julkisivu-
rappaukset uusitaan kolmikerrosrappauksena. Katujulkisivujen ik-
kunat kunnostetaan ja maalataan. Sisäpihan ikkunoille ei tehdä 
toimenpiteitä.   
  
Julkisivujen väritystä muutetaan nykyisestä pyrkien alkuperäisen 
kaltaiseen rappauspintaan ja sävyihin. Porttikäytävästä on löyty-
nyt vanhimmalta vaikuttavia jälkiä, joiden perusteella tämänhetki-
nen alustava värityssuunnitelma on laadittu. Rappauksen lopulli-
nen pinta ja väri tullaan päättämään paikalla tehtävien mallien pe-
rusteella ja telineiltä tehtävien tarkempien tutkimusten ja havainto-
jen avulla. Sävy tulee kuitenkin olemaan nykyistä valkoista tum-
mempi vihertävä.  
  
Mahdollisesti kaksi kadun puoleista huoneistoparveketta joudu-
taan uusimaan huonon kunnon vuoksi. Parvekkeiden alkuperäi-
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nen kaide säilytetään ja sen taakse asennetaan säleikkö tai verk-
ko ja metrin korkuinen kaide.  
  
Kaupungin museo on puoltavassa kannanotossaan edellyttänyt, 
että alkuperäisiin metallikaiteisiin ei saa lisätä uusia pinnoja, min-
kä seurauksena niiden alkuperäisyys menetettäisiin ja niiden ul-
konäkö muuttuisi merkittävällä tavalla. Haluttaessa kaiteiden tur-
vallisuus tulee hoitaa esim. niiden taakse asennettavalla verkolla. 
Julkisivuväreistä tulee tehdä värimallit, joiden perusteella valitaan 
lopulliset sävyt. 
 

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

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 12.04.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 - Värisuunnitelma 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
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 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Katujulkisivujen vanhaa rappauksen purkua on seurattava ja mi-
käli vanhaa rappausta löytyy jostain, on siitä otettava mallipalapa-
loja, samoin koristeiden ja listojen osalta. Tavoitteena on varmis-
tua rappauksen alkuperäisistä värisävyistä ja pinnan struktuurista 
myös ylempien kerrosten osalta.  
  
Ennen työn toteuttamista on pidettävä ikkuna-, lista-, ja julkisivu-
värejä viranomaistarkastus, jossa paikalla on rakennusvalvonnan 
edustajan ja kaupunginmuseon lisäksi pääsuunnittelija ja hakijan 
edustajat. Viranomaistarkastuksessa määritellään lopulliset julki-
sivujen ja ikkunapuitteiden värisävyt.   
  
Toteutettu värisuunnitelma värimalleineen, koodeineen sekä pe-
rusteluineen rakennusvalvontaan. Suunnitelmassa tulee myös 
esittää julkisivun kohta, jossa säilytetään kaikki vanhat värikerrok-
set.  
  
Parvekkeista on toimitettava uusittavan parvekelaatan ja paran-
nettavien kaiteiden osalta detaljisuunnitelmat. 
 

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

ja 118 § 
 
 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
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 Lausunto  
 Suppea julkisivujen rakennushistoriaselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  13-1358-19-D 
 
 LP-091-2019-03355 
 
Hakija Helsingin yliopiston ylioppilaskunta  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0411-0023 
 Hietaniemenkatu 14 
Pinta-ala 7076 m² 
Kaava 11402 
Lainvoimaisuus 2005 
Alueen käyttö AKS Asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialue.  

  
sr-2 Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa 
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jot-
ka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. 
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpi-
teitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä 
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.  
  
Etu-Töölö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriym-
päristö (RKY 2009). 

 
Pääsuunnittelija Hyvärinen Ilkka-Antti 
 arkkitehti 
 Trium Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Palo-osastomuutos ja julkisivumuutos 
 
 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Domus Academican oppi-

lasasuntola ja kesähostelli on valmistunut 1950-luvun alussa, 
suunnittelija on arkkitehti Pauli Salomaa.    
  
Rakennuksen turvallisuutta parannetaan palo-osaston muutoksel-
la maantasokerroksessa rakentamalla osastoitu poistumisreitti 
porrashuoneesta ulko-ovelle.  
  
Sisäpihan julkisivuun tehdään uusi ulko-ovi nykyiseen ikkuna-
aukkoon. Ulko-oven detaljisuunnitelma on toimitettu hakemuksen 
mukana.  
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Toimenpiteillä ei heikennetä rakennuksen kaupunkikuvallista ar-
voa. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 225 60 
 

 

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 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, jolloin sen 

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 225 62 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 225 63 
 

 

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 

 

 
 

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

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

Tunnus  14-1368-19-D 
 
 LP-091-2019-01526 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0516-0026 
 Topeliuksenkatu 22 
Pinta-ala 8970 m² 
Kaava 7995 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö YO Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue  

  
So Tontin osa, jolla oleva rakennus on rakennustaiteellisesti tai 
kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa ilman 
pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaista uudisrakenta-
mista tai sellaisia muutos- tai korjaustöitä, jotka turmelevat raken-
nuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa.  
  
Taka-Töölö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY 2009) ja Docomomo-kohde. 

 
Pääsuunnittelija Hormia Mikko Ylermi 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Hormia Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Muutoksia sisätiloissa 
 
 Zacharias Topeliusskolan on arkkitehtien Runar Eklundin ja Einar 

Flinckenbergin suunnittelema ja valmistunut 1917. Koulurakennus 
on luokiteltu kuuluvaksi luokkaan 1 "Opintiellä. Helsinkiläisiä kou-
lurakennuksia 1880-1980" -selvityksessä.  
  
Koulurakennuksen sisätiloissa tehdään vähäisiä muutostöitä. Osa 
henkilökunnan sosiaalitilasta muutetaan wc:ksi ja hoitohuoneeksi 
ja keittiötä laajennetaan aulatilan puolelle.   
  
Lisäksi uusitaan taloteknisiä järjestelmiä sekä korjataan kosteus- 
ja rakennusvaurioita.   
  
Toimenpiteillä ei ole vaikutusta rakennustaiteellisiin eikä kaupun-
kikuvallisin arvoihin. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 125 §, 133 §, 135 § 
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Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 226 67 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 28.05.2019 § 226 69 
 

 

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 

 

 
 

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

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

Tunnus  16-1331-19-D 
 
 LP-091-2019-03751 
 
Hakija Invalidisäätiö sr  
 
Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0729-0020 
 Tenholantie 10 
Pinta-ala 20470 m² 
Kaava Asemakaava 10391 
Lainvoimaisuus 1997 
Alueen käyttö YS Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten 

korttelialue.  
  
sr-2 Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas. Rakennusta ei 
saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesi-
katon perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suori-
tettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on lisärakentamis- tai muu-
tostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin 
hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Rajakaltio Kai Juhani 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Sisätilojen muutokset, vähäiset muutokset julkisivussa ja vesika-
tolla 

 
 Invalidisäätiön 1941-43 rakennuttaman, arkkitehti Eino Forsmanin 

suunnitteleman rakennuksen viidennen kerroksen E- ja G-siipien 
vastaanottotilat varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla, joka kor-
vaa nykyisen painovoimaisen ilmanvaihdon. 5G-siipeen rakenne-
taan kolme uutta toimenpidehuonetta, jotka vaativat yhteisen eril-
lisilmanvaihdon. Muutostöiden yhteydessä 5G-siiven palo-osastot 
yhdistetään. 6G-siivessa tiloja yhdistetään uudeksi ilmanvaihto-
konehuoneeksi.   
  
Vesikatolle asennetaan uudet, nykyisten vesikatolla olevien lait-
teiden mallin ja värityksen mukaiset ulospuhallushajottajat sekä 
liuosjäähdytin. Vanhat tarpeettomiksi jäävät ilmanvaihtolaitteet 
puretaan.   
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Yksi metsän puoleinen ikkuna muutetaan uutta ilmanvaihtokonet-
ta palvelevaksi säleiköksi aiemmin toteutettujen vastaavien sä-
leiköiden mallin mukaan.  
  
Toimenpiteet eivät tärvele julkisivujen tyyliä tai vesikaton perus-
muotoa eivätkä siten ole ristiriidassa sr-2 suojelumääräyksen 
kanssa. 
 

Lisäselvitys Tenholantie 10 sisältyy vireillä olevaan kaavamuutos-
hankkeeseen (asemakaavaehdotus 12482, 12.12.2017). Suunni-
tellut muutokset eivät ole ristiriidassa asemakaavan tavoitteiden 
kanssa. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  20-1318-19-CMY 
 
 LP-091-2019-03808 
 
Hakija Kiinteistö Oy Itämerenkatu 3  
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0002-0006 
 Itämerenkatu 3 
Pinta-ala 2208 m² 
Kaava 10169 
Lainvoimaisuus 1996 
Alueen käyttö Liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-

rakennusten korttelialue (KTY) 
 
Pääsuunnittelija Mero Minja-Riina 
 arkkitehti 
 Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Toimistorakennukselle on aikaisemmin myönnetty mainosten 

yleissuunnitelma toimenpideluvalla 20-4789-98-C. Haetaan nyt 
mainosten yleissuunnitelman päivitystä liittyen toimistotilojen käyt-
täjämuutoksiin.   
   
Poistetaan osa Viestintäviraston aikaisista valomainosalueista ja 
lisätään uusia valomainosalueita. Mainoslaitteet ovat julkisivuun 
kiinnitettäviä irtokirjain-valomainoksia.  
   
Länsisivun valomainos "3A" liittyy sisäänkäynnin korostusele-
menttiin, joka ulottuu vähäisesti tontin rajan ulkopuolelle (tunnus 
20-2296-18-D, LP-091-2018-04664). Mikäli korostuselementtiä ei 
toteuteta, valomainos sijoitetaan julkisivupintaan, jolloin se sijait-
see oman tontin puolella. 
 

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

 
_______________________________________________________________________________ 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 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 
 

 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  22-1230-19-D 
 
 LP-091-2019-03754 
 
Hakija Asunto Oy Rautalammintie 4  
 
Rakennuspaikka Vallila, 091-022-0584-0001 
 Rautalammintie 4 
Pinta-ala 3688 m² 
Kaava 5595 
Lainvoimaisuus 1964 
Sallittu kerrosala 3319 m² 
Rakennettu kerrosala 3133 m² 
Alueen käyttö AK   

Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Haikonen Jonna 
 rakennusarkkitehti 
 Rakennuttajakaari Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivujen korjaaminen, päätyjen rlämpöappaus ja ikkunoiden 
uusiminen 

 
 Rakennus on 1960-luvulla valmistunut, maantasaisen kellariker-

roksen ja kolme asuntokerrosta käsittävä viisiportainen asuinker-
rostalo alkuperäisenä suunnittelijana Matti Hakala. Tontilla on 
voimassa asemakaava vuodelta 1965  
  
Hankkeessa asuinkerrostalon julkisivut kunnostetaan, asuinhuo-
neiden ikkunat ja parvekeovet uusitaan puualumiinisina alkupe-
räisen puitejaon mukaisena. Porrashuoneiden ikkunat uusitaan 
nykyisen mukaan puisina lukuun ottamatta ylimmälle tasolle lisät-
tävää kaukolaukaistavaa savunpoistoikkunaa. Porrashuoneiden 
sisäänkäyntikatosten yläpuolinen ikkuna ummistetaan vastaa-
maan porrashuonelinjan ikkunarivin väliosien betonista pintaa. 
Julkisivujen nykyinen väritys säilytetään.  
   
Rakennuksesta laaditun betonirakenteiden kuntotutkimuksen mu-
kaan (v. 2017) betonirakenteet ovat pääasiassa hyvässä kunnos-
sa lukuun ottamatta sokkelipintaa sekä sisäänkäyntien betonira-
kenteisia katoksia. Ulkoseinäelementtien eristetilasta otetuissa 
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näytteissä on havaittu mikrobikasvustoa. Uusittavien asuinhuo-
neiden ikkunoiden sisäpuoliset liittymät tiivistetään ilmatiiviiksi, 
ettei ulkoseinäelementin eristetilasta ole ilmavuotoa asuntoihin. 
Ikkunoihin asennetaan korvausilmaventtiilit.   
  
Kellaritilojen ikkunat uusitaan puualumiinirakenteisina. Ikkuna-
nauhan paneeliosuus uusitaan nykyisen mallin mukaisesti pysty-
paneelilla.  
  
Rakennuksen umpipäätyjen rappauspinnat korjataan rapattavalla 
50 mm lämpörappauksella. Sandwich-elementit ja parvekekaiteet 
maalataan ja elementtisaumat uusitaan. Sokkelien ja sisäänkäyn-
tikatosten betonipinnat kunnostetaan.  
  
Porrashuoneiden sekä kellaritilojen ovet uusitaan tarvittaessa ny-
kyisen mallin mukaisesti puurakenteisina. Autotalliovet huolto-
maalataan. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

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

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.             
            
Ennen ikkunoiden vaihtotyön toteuttamista on pidettävä mallihy-
väksyntä, jossa paikalla on pääsuunnittelijan lisäksi hakijan edus-
tajat. Mallihyväksynnässä määritellään lopullinen hyväksyttävä to-
teutustapa. Malli hyväksynnässä tarkistetaan ikkunoiden detaljit, 
sovitukset (listoitukset ja liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri. 
Rakennusvalvontapalveluun tulee toimittaa valokuvin varustettu 
mallikatselmuspöytäkirja.           
            
Rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoittama, asiantuntijan laa-
tima kosteudenhallintaselvitys on toimitettava ja kosteudenhallin-
taselvityksenmukainen kosteudenhallintakoordinaattori on nimet-
tävä hankkeelle ennen aloituskokouksen koollekutsumista.          
                
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

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

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
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 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  23-1323-19-BM 
 
 LP-091-2019-03774 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Toukola, 091-023-0916-0011 
 Damaskuksentie 11 
Pinta-ala 607 m² 
Kaava 10890 
Lainvoimaisuus 2001 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AO/s) 
 
Pääsuunnittelija Pietarinen Teppo Sakari 
 arkkitehti 
 P&R Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Rakennustyön aikaiset muutokset 
 
 Uno Mobergin tyyppipiirustuksen mukaan 1920-luvun lopulla ra-

kennetulle yhdenperheentalolle on aikaisemmin myönnetty ra-
kennuslupa 23-1317-17-B. Luvassa yhden perheen taloa laajen-
nettiin yhdellä asuinhuoneella ja uudella tuulikaapilla pihan puolel-
la. Näiden alapuolelle, laajennusosan kellarikerrokseen oli tarkoi-
tus rakentaa uudet sauna- ja pesutilat.   
  
Muutosluvassa laajennusosan kellari jätetään rakentamatta. 
Maanpäällinen laajennusosaa laajennetaan vanhaan rakennus-
runkoon nähden 300mm (alkuperäisessä luvassa 3300 mm, uusi 
mitta 3600 mm). Laajennusosa toteutetaan tuulettuvalla alapoh-
jalla.  
  
Alkuperäisessä luvassa esitetty kerrosalan lisäys kasvaa tässä 
yhteydessä 2 kem2. Käytetty kerrosala muutoksen jälkeen on 133 
kem2, ja asunnon huoneistoala 112 h-m2.   
  
Muutokset eivät muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja ra-
kennustaiteellisesti arvokasta ympäristöä. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta. 
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Rakennusoikeus 150kem2 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 131 2  133 
      

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan, mitä myönnetyssä luvassa 23-1317-17-

B on säädetty. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 125§, 

133§ ja 135§ 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  25-1058-19-D 
 
 LP-091-2018-09767 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy  
 
Rakennuspaikka Käpylä, 091-025-0888-0001 
 Pohjolankatu 47 
Kaava 3142 
Lainvoimaisuus 1951 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A) 
 
Pääsuunnittelija Schalin Mona 
 arkkitehti 
 Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinkerrostalojen peruskorjaus ja pihajärjestelyt 
 
 Asuinkerrostalojen sisätilat, julkisivut, yläpohja sekä talotekniikka 

peruskorjataan kauttaaltaan. Kellariin tehdään tilajärjestelymuu-
toksia. Rakennetaan piha- ja jätejärjestelyt.  
  
Heka Käpylä Pohjolankatu 47 kuusi kerrostaloa kuuluvat ensim-
mäisiin Helsingin asuntotuotantokomitean rakennuttamiin Arava-
lainoituksella toteutettuihin kunnallisiin vuokrataloihin. Arkkitehti 
Hilding Ekelundin suunnittelemat asuinrakennukset valmistuivat 
vv. 1950-51 ja koko kortteli vuonna 1952. Pihan toteutussuunnit-
telusta vastasi Elisabeth Koch.  
  
Rakennukset ja piha-alue ovat rakennushistoriallisesti ja kulttuuri-
historiallisesti arvokkaita, ja ne on tarkoitus suojella asemakaaval-
la. Kortteli on asetettu vuonna 2016 rakennuskieltoon asemakaa-
van laatimista varten, ja rakennuskielto uusittiin syksyllä 2018.  
  
Tontilla olevat asuinkerrostalot korjataan ja piha-alue kunnoste-
taan. Asuntojen lukumäärä on yhteensä 211. Toimenpiteisiin si-
sältyvät asuntojen ja kellarikerroksen perusteellinen korjaus, talo-
tekniikan peruskorjaus, painovoimaisen ilmanvaihdon parantami-
nen, ja yhteistilojen koneellisen ilmanvaihdon uusiminen tai ra-
kentaminen; julkisivujen rappauksen uusiminen alkuperäisen 
roiskerappauksen mallin mukaan, ikkunoiden ja ulko-ovien kor-
jaus ja osittainen uusiminen, sekä vesikatteen uusiminen savikat-
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totiilikatteeksi turvavarusteineen.   
  
Julkisivurappaus säilytetään parveke- ja ovisyvennysten kohdalla. 
Alkuperäisen roiskerappauksen kaksi parhaiten säilynyttä esi-
merkkipintaa säilytetään, kukin kooltaan n. 16 m2. Julkisivut maa-
lataan kalkkimaalilla. Julkisivujen väritys palautetaan alkuperäisen 
mallin mukaan väritutkimuksen perusteella. Asuntokerrosten ik-
kunoista korjataan n. 65 % ja uusitaan n. 35 %, perustana arkki-
tehdin laatima inventointi. Pohjolankadun pihatason asuntojen ul-
ko-ovet, sekä liiketilojen ja pihaan liittyvien yhteistilojen ovet uusi-
taan. Parvekeovet uusitaan n. 35%. Kuluneet puuosat, erilaiset 
peltiverhoukset ja venttiilit ym. myöhemmät lisäykset tai alkupe-
räisistä poikkeavina teräslasiovina uusitut ovet uusitaan. Uusimi-
sessa sovelletaan alkuperäisten ovipiirustusten malleja verhottui-
na karossipaneelilla.    
  
Asukastilan alkuperäisinä säilyneet myymäläkalusteet kunnoste-
taan. Asuntojen alkuperäisistä kalusteista säilytetään ja kunnoste-
taan vaatenaulakot, keittiöiden yläkaapit, osa alakaapeista ja 
kaikki säilyneet vaatekaapit. Kohteelle ominaiset lakatut, viilupin-
taiset sisäovet kunnostetaan.    
  
Kunnostettavalle piha-alueelle rakennetaan pelastustiet ja pelas-
tusautojen nostopaikat sekä uudet jätehuoltojärjestelyt ja tupa-
kointikatos. Hiekoitussäiliö siirretään. Piha-alueen istutussuunni-
telmassa on esitetty pihan alkuperäisen rakentamisen aikakaudel-
le ominaisia lajeja.  
  
Hakemus koskee kaikkia tontilla 888 sijaitsevia rakennuksia:  
  
Käpyläntie 12:  
Asuinrakennus nro 1, (vanha nro 4), jossa ovat portaat A-D, 
RATU 6027  
Asuinrakennus nro 2, (vanha nro 5), jossa ovat portaat E-G, 
RATU 6028  
Asuinrakennus nro 3, (vanha nro 6), jossa ovat portaat H-K, 
RATU 6029  
  
Pohjolankatu 47:  
Asuinrakennus nro 4, (vanha nro 1), jossa ovat portaat A-C, 
RATU 6030  
Asuinrakennus nro 5, (vanha nro 2), jossa ovat portaat D-F, 
RATU 6031  
Asuinrakennus nro 6, (vanha nro 3), jossa ovat portaat G-I, RATU 
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6032  
  
Lausunnot  
  
Asemakaavapalvelu toteaa kannanotossaan 25.2.2019, että koh-
de sijaitsee Käpylässä alueella, joka on kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Aluetta tu-
lee kehittää siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.   
  
Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1951. Voimassa ole-
va asemakaava on vanhentunut, eikä se turvaa alueen ympäris-
töhistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja. Kohteen peruskor-
jaukseen liittyen on tehty yhteistyötä asuntotuotantotoimiston, ra-
kennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon ja kaupunkisuunnitte-
luviraston kanssa. Yhteisen näkemyksen mukaan tontilla sijaitse-
villa rakennuksilla ympäristöineen on sellaisia rakennettuun ym-
päristöön liittyviä arvoja, joiden vaaliminen peruskorjaushankkeen 
yhteydessä voidaan parhaiten varmistaa aluetta koskevalla ra-
kennuskiellolla ja asemakaavan muutoksen valmistelulla, ja siksi 
alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan muutoksen 
laatimiseksi.  
  
Asemakaavoitus katsoo, että peruskorjaussuunnitelma toteuttaa 
pääasiassa hyvin alueelle laadittavan asemakaavan tavoitteita, ja 
puoltaa hanketta seuraavin huomautuksin:  
  
Piha-alueella tulee käyttää alueelle ja aikakaudelle ominaisia laje-
ja. Alkuperäistä puustoa ja kasvillisuutta tulee säilyttää, jotta pi-
han vehreys saadaan säilymään. Säilytettävä puusto ja kasvilli-
suus on suojattava työmaavaiheessa. Alkuperäisten ikkunoiden ja 
ovien uusimisen sijaan tulee pyrkiä niiden kunnostamiseen, mikäli 
se on teknisesti mahdollista. Julkisivuihin ja niihin liittyvien raken-
nusosien korjausten, valittavien uusien rakennusosien sekä mate-
riaalien ja värien tulee perustua rakennuspaikalla mallikatselmus-
ten pohjalta tehtyihin valintoihin. Lisäksi asemakaavoitus edellyt-
tää, että mallikatselmuksiin kutsutaan sekä kaupunginmuseon et-
tä asemakaavapalvelun edustajat.  
  
Suunnitelmia on kehitetty kannanoton mukaisesti.  
  
Helsingin kaupunginmuseo kertoo kannanotossaan 7.2.2019  
esittäneensä korttelia koskevat alustavat suojelutavoitteensa 
24.5.2017 ja kannanottonsa hankesuunnitteluvaiheessa 
28.8.2017.  
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Kaupunginmuseo pitää hyvänä sitä, että vesikaton katemateriaa-
lin palauttamista tiilikatoksi, lähemmäs alkuperäistä. Käpyläntien 
puoleisten talojen uusittavien peltikattojen ja poistoilmahormien 
väritys tulee kuitenkin sovittaa tiilikaton sävyyn. Raitisilmaventtii-
lien säleiköt tulee maalata julkisivujen sävyyn. Erilaisia ja eri tyyp-
pisiä alkuperäisiä rappauspintoja tulee parvekesyvennysten lisäk-
si ainakin joissakin kohdin säilyttää, vaikka rappaus pääosin uusi-
taankin. Selostuksessa ikkunoiden ja parvekeovien osalle esite-
tään korjaamista, sekä huonokuntoisten uusimista. Niin ikkunoi-
den kuin erityyppisten ovien uusiminen tulee minimoida. Julkisivu-
jen värityksen palauttamisen ohella myös porrashuoneiden väritys 
tulee palauttaa. Julkisivuihin liittyvien rakennusosien korjausten, 
valittavien uusien rakennusosien ja materiaalien, sekä ulko- että 
sisävärityksen tulee perustua paikalla mallikatselmusten pohjalta 
tehtyihin valintoihin.  
  
Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa rakennusten kellariti-
loissa suunniteltuihin yhteistilojen uudelleenjärjestelyihin. Käpy-
läntie 12 H-rapun liiketilan kiinteä sisustus tulee kuitenkin säilyt-
tää, ja tilan käyttö kerhohuoneena tukee hyvin tätä tavoitetta. 
Kaupunginmuseo ei näe estettä esitetyille tilamuutoksille myös-
kään huoneistoissa. Asuntojen mahdollisimman eheän ja aidon 
rakentamisaikakautensa tunnelman säilyttämiseksi alkuperäisten 
rakennusosien ja kalusteiden kunnostaminen on tärkeää. Myös 
keittiöissä osin säilytettävät alkuperäiset kaapit liittyvät kokonai-
suuteen ja osaltaan ohjaavat uusien kalusteiden piirteitä.   
  
Erityisen tärkeänä rakennusten alkuperäisyyttä säilyttävänä rat-
kaisuna kaupunginmuseo pitää ilmanvaihtoratkaisun säilyttämistä 
painovoimaisena, jolloin ainoa näkyvä lisä sisätiloihin on huone-
kohtaiset uudet tuloilmaventtiilit.  
  
Pihan oleskelualueiden uusissa istutuksissa tulee käyttää alueelle 
ja aikakaudelle ominaisia lajeja. Myös alkuperäistä puustoa ja 
kasvillisuutta tulee vaalia, jotta pihan vehreä ilme saadaan säily-
mään uudistuksista huolimatta.   
Kaupunginmuseo pitää mittakaavallisesti melko pienenä, mutta 
alkuperäiseen suunnitelmaan olennaisesti liittyvänä myös peren-
naistutusten palauttamista talojen seinustoille.  Merkittäviä muu-
toksia tulevat olemaan jätehuollon uudet syväkeräysastiat ja tu-
pakointipaikka, joiden näkyvyyttä tulee pehmentää katoksen mal-
tillisella ilmeellä ja korkeudella sekä esimerkiksi pensasistutuksin.   
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Kaupunginmuseo katsoo, että sen hankesuunnitelmavaiheessa 
asettamat suojelutavoitteet on pääsääntöisesti esillä olevissa 
suunnitelmissa otettu hyvin huomioon. Julkisivujen uusittavia 
osuuksia, mm. suunnitelmia rappausten ja ikkunoiden osalta, tu-
lee vielä käydä läpi kaupunginmuseon kanssa. Korjaustavat ja vä-
ritysasiat tulee päättää paikalle tehtävien korjausmallien ja yhteis-
ten mallikatselmusten kautta. Yhteistyöllä on tärkeää varmistaa, 
että suunnitelman toteuttaminen ei vaaranna Käpylän korttelin 
888 erittäin hyvin säilyneiden rakennusten suojeluarvoja ja tule-
vassa asemakaavan muutoksessa myös koko ympäristökokonai-
suudelle asetettavia suojelutavoitteita.  
  
Suunnitelmia on kehitetty kannanoton mukaisesti.  
  
Selvitykset  
  
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio ja rakennusfysi-
kaalisen toimivuuden riskiarvio on tehty. Hanke on katsottu mo-
lempien suhteen riskitasoltaan vähiten vaativaan R1 (1-3) luok-
kaan kuuluvaksi.   
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu hakemuksen yhteydessä sekä 
rakennusta että pihaa koskevat rakennushistorialliset selvitykset, 
väritystutkimus, haitta-aineselvitys, kosteudenhallintaselvitys, hu-
levesiselvitys sekä korjaus- ja muutostyön energiaselvitys. 
 

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

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 07.02.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 04.03.2019 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 
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 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeesta järjestetään MRL 121 § mukainen aloituskokous, jo-
hon tulee kutsua kaupunginmuseon ja asemakaavoituksen edus-
tajat. Kaupunginmuseo ja asemakaavoitus kutsutaan osallistu-
maan myös alla mainittujen mallien katselmointiin.    
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, johon on 
mm. merkitty säilytettävä puusto ja kasvillisuus, sekä suunniteltu 
rakennustöiden aikaisten haittojen minimointi ympäristölle.   
   
Ennen kunkin rakennusvaiheen työhön ryhtymistä on tehtävä ja 
katselmuksissa hyväksyttävä seuraavat mallit:   
- alkuperäiset, paikalle jätettävät rappauspinnat ja niiden käsittely    
- porrashuoneen värimallit    
- mallihuoneistot.   
Mallihuoneistoista kirjataan alkuperäiset ja aiemmin muutetut 
osuudet, kiintokalusteiden säilyneisyys sekä huoneistoihin kaut-
taaltaan suunnitellut toimenpiteet enimmillään ja vähimmillään. 
Tarkistetaan värimallit, saniteettitilamuutokset sekä talotekniikka- 
ja vastaavat asennukset ja -laitteet.    
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Pysäköintialueelta kertyviä hulevesiä on viivytettävä tontilla ennen 
niiden johtamista katuviemäriin.  
    
Erityissuunnitelmalla "Suunnitelma" tarkoitetaan julkisivupiirustuk-
sia, joihin on merkitty uusittavat ikkunat ja parvekeovet sekä alku-
peräisinä säilyvät rappauspinnat.   
   
Erityissuunnitelmalla "Värisuunnitelma" tarkoitetaan julkisivujen ja 
porrashuoneiden värityssuunnitelmia.   
   
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).     
   
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien mahdollisesta säilymi-
sestä.   
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.    
    
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

ja 135 §. 
 
 

Päättäjä Taina Kinnunen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunginmuseon lausunto  
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 Hankesuunnitelma  
 Kosteudenhallintasuunnitelma  
 Rakennushistorialliset selvitykset  
 Väritystutkimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  29-1365-19-C 
 
 LP-091-2019-01314 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0019-0001 
 Kauppalantie 13 
Kaava 9245 
Lainvoimaisuus 1987 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Laurila Anu Kaarina 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Tukimuurin uusiminen ja puiden kaataminen 
 
 Asuinkerrostalon pihan tukimuuri uudistetaan ja tukimuurin kor-

jauksen takia joudutaan kaatamaan 13 puuta. Uudistettu tukimuu-
ri on betonia jonka päällä on teräskaide, väriltään tumman har-
maa. Kaadettavien puiden tilalle istutetaan pensaita. 
  
Lisäksi rakennuksen salaojat ja pihan asfaltointi uusitaan, vanha 
öljysäiliö poistetaan ja rakennetaan jätekatos. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Pihajärjestelyiden 
tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tattaviksi.    
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Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan hankkeen 
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. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 § 
 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  30-1357-19-C 
 
 LP-091-2018-06801 
 
Hakija Asunto Oy Uudenkaupungintie 2 c/o Tilitoimisto Addit  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0102-0002 
 Uudenkaupungintie 2 
Kaava 3723 
Lainvoimaisuus 1955 
Alueen käyttö A; Asuinrakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Lappeteläinen Jari Kalevi 
 insinööri 
 Rakennus- ja sisustuspalvelut Build It Ky 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Käytöstä poistetun piipun purkaminen 
 
 Taloyhtiön käytöstä poistunut lämmitysjärjestelmän piippu pure-

taan. Tiilipiippu on muurattu suoraan kiinni talon betoniseen run-
koon ja aiheuttaa kosteusvaurioita seinän rakenteisiin. Piippu pu-
retaan kokonaan sokkelia myöten.  
  
Purettavan piipun kohdalle talon seinärakenne tehdään saman-
laiseksi kuin muutkin osat, lämpöeristetään ja laudoitetaan, sekä 
maalataan samalla värillä. Katto pellitetään purettavan piipun 
kohdalta samanlaisella pellillä, kuin vanhakin peltikatto on. 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
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 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Piipun purkamisen 
tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tattaviksi.   
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan hankkeen 
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. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 § ja 133 § 
 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  33-1333-19-A 
 
 LP-091-2019-01708 
 
Hakija Mangrove Oy/perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0358-0005 
 Neitoperhosentie 3 
Pinta-ala 2361 m² 
Kaava Asemakaava 11870 
Lainvoimaisuus 2012 
Sallittu kerrosala 1200 m² 
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue (AP)   

Kaikilla korttelialueilla on sovellettava matalaenergiarakentamisen 
periaatteita ja varauduttava uusiutuvan energian hyödyntämiseen. 

 
Pääsuunnittelija Lehtinen Rauno Antero 
 arkkitehti 
 Sigge Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kolmen rivitalon ja kolmen autosuoja-/talousrakennuksen raken-
taminen 

 
 Rakennuspaikka sijaitsee Honkasuon aluerakentamiskohteessa. 

Kaupungin omistamalle, Hitas-menettelyyn kuuluvalle tontille ra-
kennetaan kolme kaksikerroksista, puurakenteista rivitaloa, jossa 
on 15 asuntoa. Kunkin asunnon yhteyteen rakennetaan oma pi-
havarasto. Tontille rakennetaan myös kolme autosuoja- ja talous-
rakennusta.   
  
Rakennusten julkisivut ovat pääosin mustaksi maalattua pystypa-
neelia. Asuinrakennusten sisäänkäynneissä sekä parveke- ja te-
rassiosissa on käytetty asunnoittain vaihtelevia tehostevärejä. Ri-
vitaloissa on musta peltikatteinen harjakatto. Autokatoksissa, ta-
lousrakennuksessa ja asuntokohtaisissa pihavarastoissa on vi-
herkatot.  
  
Lupahakemuksen liitteenä toimitetun alustavan pihasuunnitelman 
mukaan Neitoperhosentien varteen on sijoitettu pieni, istutusten 
suojaama leikki- ja oleskelualue. Syväjätesäiliöt sijoitetaan Neito-
perhosentien vieressä sijaitsevan talousrakennuksen läheisyy-
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teen.   
  
Tontille on suunniteltu 15 pysäköintipaikkaa, joista 6 on autoka-
toksissa ja yksi on mitoitettu LE-paikaksi. Yhteensä 45 polkupyö-
räpaikasta 15 on suunniteltu sijoitettavaksi asuntokohtaisiin va-
rastoihin ja 30 polkupyöräkatoksiin.  
  
Hulevesiselvityksen mukaan piha- ja kattovesiä viivytetään kasvil-
lisuuden, vettäläpäisevien päällysteiden ja viivytysputkiston avul-
la.   
  
Rakennusten suunniteltu energiatehokkuusluokka on A (2018), E-
luku on säädösten vaatimustasoa parempi (80/105 kWh/m²). Ve-
sikatoille on esitetty varaus aurinkosähköjärjestelmälle.   
  
Erityisselvitykset:  
Kosteudenhallintaselvitys  
Perustamistapalausunto  
Selvitys rakennuksen ääneneristävyydestä   
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)   
Rakennusfysikaalinen riskiarvio (R1)   
Paloturvallisuuden riskiarvio (R1)   
Energiaselvitys (energiatehokkuusluokka A 2018)  
Hulevesiselvitys  
Pihasuunnitelma  
  
Lausunnot  
Hanketta on käsitelty Honkasuon alueryhmässä 7.11.2018 ja 
11.12.2018 sekä Hitas-työryhmässä 8.2.2019. Alueryhmän esit-
tämiä muutosehdotuksia on otettu huomioon suunnittelun edetes-
sä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on kuullut naapureita vähäisten poik-
keamisten johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 1. Asuinrakennusten länsireunat ylittävät rakennusalueiden rajat 

noin 3 metrillä. Hakijan perusteluna on se, että näin vältetään ton-
tin itäreunaan suunnitellulle asuinrakennukselle kaavan mukaan 
toteutettuna (2 m tontin rajasta) tuleva palo-osastointivaatimus. 
Muita kahta asuinrakennusta on siirretty vastaavasti länteen, jotta 
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asemakaavan mukainen rakennusten ryhmittely säilyisi.  
  
2. Asuntokohtaiset pihavarastot on sijoitettu rakennusalueen ul-
kopuolelle. Perusteluna on se, että kaavan mukaiset rakennusalat 
ovat kapeita, ja että asuntokohtaiset varastot rajaavat näin osan 
piha-alueesta yksityisemmäksi.   
  
3. Autokatos (AK 2) sijaitsee osittain rakennusalueen ulkopuolella 
ylittäen länsireunan 1,6 m. Hakija perustelee poikkeamista sillä, 
että se mahdollistaa laajemman leikkialueen toteuttamisen.  
  
Poikkeamiset ovat vähäisiä ja perusteltuja. 
 

Rakennusoikeus 1200  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  1197  1197 
 lisäkerrosalaa  163  163 
 MRL 115 §  102  102 
      

Autopaikat Rakennetut 15 
 Yhteensä 15 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 1563 m² 
Tilavuus 4929 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 08.04.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
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Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina) 
Lausunto pvm 03.05.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Lausunto Hitas-suunnitelmista 
Lausunto pvm 04.04.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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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Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kosteudenhallin-
nasta vastaava henkilö / kosteudenhallintakoordinaattori raken-
nusvalvonnalle viimeistään aloituskokouksessa. Tällöin on myös 
esitettävä työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan valvontasuunni-
telma.    
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja al-
lekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontaan viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.   
   
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.    
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 § ja 175 §. 
 
 

Päättäjä Pirjo Pekkarinen-Kanerva 
arkkitehti 
puh.  310 26421 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankekuvaus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  46-1345-19-D 
 
 LP-091-2019-02978 
 
Hakija Kansaneläkelaitos  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0025-0011 
 Höyläämötie 1 
Pinta-ala 6268 m² 
Kaava 8395 
Lainvoimaisuus 1981 
Sallittu kerrosala 15714 m² 
Rakennettu kerrosala 15706 m² 
Alueen käyttö Yhdistettyjen teollisuus- ja toimistorakennusten korttelialue (KTT) 
 
Pääsuunnittelija Lehtimäki Tommi Tapio 
 arkkitehti 
 KVA Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Henkilöstöravintolan ja keittiön uusiminen, muutokset sosiaaliti-
loissa 

 
 Vuonna 1985 rakennetun 6-kerroksisen ja 2 kellaria sisätävän 

toimistorakennuksen muutostyöt toimitettujen suunnitelmien ja 
hankekuvauksen mukaisesti sisältäen mm.:  
1. kerroksen sisäiset muutokset. henkilöstöravintolan ja keittiötilo-
jen laajentaminen ja saneeraus.  
  
Yläkellarin sosiaalitilojen muutokset: rakennetaan uusia wc-ja pu-
kutiloja.  
  
Rakennuttajan ilmoittama muutosala on 1071 m² ja korjausaste 
on 50%.  
  
Päätökseen liittyvät asiakirjat:  
Haitta-aineselvitys 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 1071 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.  
Henkilöstöravintolan ja keittiön tiloista on laadittava käyttö- ja 
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huolto-ohje.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

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

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  49-1086-19-A 
 
 LP-091-2018-08388 
 
Hakija As Oy Haakoninlahdenkatu 9/TA-Kodit Oy  
 As Oy Helsingin Avalon c/o Peab Oy  
 As Oy Helsingin Silhuetti c/o Peab Oy  
 As Oy Turumankatu 10 / TA-Asumisoikeus Oy  
 As oy Turumankatu 22 / TA-Asumisoikeus Oy  
 As Oy Turumankatu 18 / TA-Asumioikeus Oy  
 As Oy Turumankatu 20 /TA Kodit Oy  
 As Oy Turumankatu 6 / TA- Asumisoikeus Oy  
 As Oy Turumankatu 14/TA-Yhtymä Oy  
 
Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0274-0011 
 Turumankatu 4 
Pinta-ala 7307 m² 
Kaava 12010 
Lainvoimaisuus 2011 
Alueen käyttö Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Alue on raken-

nettava yhtenäisen suunnitelman mukaan. (AH)    
    
Maanalainen tila, jonne saa rakentaa autopaikkoja ja teknisiä tilo-
ja kahteen tasoon. (ma-2) 

 
Pääsuunnittelija Huttunen Risto Kalevi 
 arkkitehti 
 Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen ja aloittamisoikeus 
 
 AH-korttelialuueelle rakennetaan yksitasoinen maanalainen pysä-

köintilaitos, jossa on yhteensä 185 autopaikkaa.  Pysäköintihallis-
sa on kaksi yksikaistaista sisään-/ulosajoramppia, tontilla 49274/2 
Saaristolaivastonkadulle sekä tontilla 5 Haakoninlahdenkadulle. 
Kiinteistön 49274/5 haltijalta on suostumus sisäänajon sijoittami-
seen heidän tontilleen, kuten asemakaava edellyttää.  
  
Pysäköintilaitos rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheiden vä-
lillä on automaattisesti sulkeutuva palo-osastoiva nosto-ovi, jota 
ohjaavat paloilmaisimet. Autohallin yhteydessä sijaitsevat tekniset 
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tilat ja varasto muodostavat omat palo-osastot. Tonttien rajoille ei 
rakenneta palomuuria.  
  
Pysäköintihalli palvelee korttelin 49274 tontteja 1-4 ja 6-10. Pysä-
köintipaikat jakautuvat tonttien käyttöön seuraavasti:   
Tontti 1: 31 AP  
Tontti 2: 35 AP  
Tontti 3: 24 AP  
Tontti 4: 40 AP  
Tontti 5: ei autopaikkoja pysäköintihallissa  
Tontti 6: 4 AP  
Tontti 7: 21 AP  
Tontti 8: 5 AP  
Tontti 9: 4 AP  
Tontti 10: 21 AP  
  
Pysäköintilaitoksen päällä on korttelipiha, jolle haetaan erillinen 
toimenpidelupa. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tonttien rajoille ei rakenneta palomuureja vaan vastaava palotur-

vallisuustaso toteutetaan palo-osastoinneilla. Tämä on huomioitu 
yhteisjärjestelysopimuksessa.  
  
Palo-osastot ylittävät vähäisesti palo-osaston enimmäiskoon 70 
m2 ja 140 m2. Hakija perustelee poikkeamista automaattisella pa-
loilmoittimella, uloskäytävien leveyllä, minimiä suuremmaksi mitoi-
tetulla koneellisella savunpoistolla. Poistumistiematkat eivät ylity.   
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä. 
 

Rakennusoikeus Maanalainen tila, jonne saa rakentaa autopaikkoja ja teknisiä tilo-
ja kahteen tasoon. (ma-2) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asumista palvelevien 
yhteistilojen kerrosalaa 

 65  65 
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 maanalainen pysä-
köintilaitos 

 4604  4604 

      
Autopaikat Rakennetut 185 
 Yhteensä 185 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 4669 m² 
Tilavuus 17041 m³ 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 16.11.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 03.04.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO 
Lausunto pvm 26.11.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Aloittaminen Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen 

lainvoimaisuutta. 
  
Vakuuden laji Vakuutuslaitoksen takaus 
Vakuus 136425 euroa 
Vakuuden perusteet Hakija hakee aloittamisoikeutta louhinta- ja maarakennustöille 

tonttien 49274/1 ja 2 osuuden osalta. Hakija perustelee hakemus-
ta kaupungin valmistumisaikataululle kohdistamilla sanktioilla, ra-
kentamisen kannalta edullisen vuodenajan hyödyntämisellä sekä 
yhteisjärjestelysopimuksen viivästymisen johdosta pitkittyneellä 
rakennuslupakäsittelyllä. 

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

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen pitkäaikaisen tontinvuokra-
sopimuksen solmimista.      
      
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
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ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.      
      
Hankkeen kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman 
sisällön arviointiin sekä sen toteutumisen valvontaan ja todenta-
miseen on asetettava pätevä asiantuntija. Asiantuntijan lausunto 
laatusuunnitelman sisällöstä on esitettävä rakennusvalvontapal-
velun rakenneyksikölle ennen aloituskokousta (ympäristöministe-
riön asetus kantavista rakenteista (477/2014) 9 §, MRL 150 b § / 
MRL 150 c §).      
      
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan. 
 

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

§,135 §, 150 b ja c § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Jyrki Kauhanen 
arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin suostumus  
 Vakuusasiakirjat  
 Yhteisjärjestelysopimus  
 Autopaikkalaskelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.06.2019, 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 17.06.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 18.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 18.06.2024. 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.  
 

 

 


