
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 24/2019  1 (64) 
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
LUPAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT   
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 04.06.2019 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 
 

 

Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 04.06.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 237-245 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  1-1366-19-D 
 
 LP-091-2018-05222 
 
Hakija Asunto Oy Meritullinkatu 12 c/o MAH Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0014-0012 
 Meritullinkatu 12a 
Pinta-ala 954 m² 
Kaava Asemakaava 12266 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue.  

  
sr-1 = rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisti 
arvokas rakennus.  
  
Korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöiden lähtökohtana tulee en-
sisijaisesti olla, että arvokkaitten porrashuoneitten tilasarjat, ra-
kenteet ja porrassyöksyt sekä alkuperäiset tai niihin verrattavat 
porraskaiteet, lattia-, seinä- ja kattopinnat, sisäovet ja -ikkunat, 
valaisimet ja muut yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen 
säilytetään. Mikäli rakennusosia joudutaan pakottavista syistä uu-
simaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti.  
  
Hissien rakentaminen sallitaan porraskäynteihin, mikäli se tekni-
sesti ja rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja turme-
lematta on mahdollista. Hissit on toteutettava rakennusteknisesti 
siten, että ne sopivat mahdollisimman hyvin ympäristöönsä.  
  
Hissin saa rakentaa kerrosalan lisäksi rakennuksen rungon ulko-
puolelle sisäpihan puolelle ja porrashuoneenviereiseen asuin- tai 
aputilaan.  
  
Hissiä varten porrashuoneeseen saa tehdä uuden arkkitehtuurin 
ominaispiirteisiin hyvin soveltuvan oven. 

 
Pääsuunnittelija Voutilainen Antti Juhani 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Jälkiasennushissien sijoittaminen asemakaavassa suojeltuihin  
porrashuoneisiin 
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 Kantakaupungin umpikorttelissa sijaitsevan, vuonna 1911 valmis-

tuneen viisikerroksisen asuinkerrostalon (rakennusmestari Emil 
Svensson)) B-, C- ja D-portaaseen haetaan lupaa sijoittaa jälki-
asennushissit porrashuoneisiin, joihin kohdistuu asemakaavan 
suojelumääräyksiä.   
  
Hakija perustelee hissin rakentamista rakennuksen asuttavuuden 
ja esteettömyyden merkittävällä parantumisella. Hissien rakenta-
minen luo osaltaan edellytykset mahdolliselle ullakkoasuntojen 
rakentamiselle.   
  
Hissien sijoittamiselle asuntovyöhykkeelle tai rakennusrungon ul-
kopuolelle ei tässä kiinteistössä ole edellytyksiä.  
  
B-porrashuoneen kahteen suuntaan avautuva hissikuilu esitetään 
sijoitettavaksi lähes kauttaaltaan porrashuoneen avoimeen keski-
tilaan. Porrassyöksyjä joudutaan leikkaamaan vähäisessä määrin 
yhdeltä sivulta. Porrassyöksyä joudutaan uusimaan vähäisessä 
määrin ennen toista välitasannetta.  
  
C-porrashuoneen kahteen suuntaan avautuva hissikuilu esitetään 
sijoitettavaksi suurelta osaltaan porrassyöksystä leikattavaan ti-
laan jättäen porrassyksyn melko ahtaaksi. Hissikuilua ei ole esi-
tetty ulottumaan ullakon tasolle.  
  
D-porrashuoneen läpikuljettava hissikuilu esitetään rakennetta-
vaksi väljähkön (leveys n. 300 cm) kaksivartisen portaan keskelle 
leikkaamalla porrassyöksyistä tila hissikuilulle. Hissikorin sisämi-
tat ovat 800mm x1400 mm.   
  
Hissikuilut tehdään teräsprofiilirunkoisena verkkokuiluina, jotka 
ulottuvat kellarikerroksesta ullakkokerrokseen.   
  
Kaikkien porrassyöksyjen vapaaksi jäävä kulkuleveys mahdollis-
taa paaripotilaiden kuljettamisen.   
  
Hissikuilujen yksityiskohdat, materiaalit ja väritys on suunniteltu 
porrashuoneiden arkkitehtuuriin sopiviksi.   
  
Hissikuilujen rakentamisen seurauksena joudutaan B- ja D-
porrashuoneitten osalta osittain korottamaan pihan puolella. Koro-
tusosalla ei ole merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan.  
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Porrashuoneisiin lisätään alhaalta laukaistavat savunpoistoikku-
nat.  
  
Kaupunginmuseo ei puolla suunnitelmaa vaan katsoo suunnitel-
man poikkeavan olennaisesti asemakaavan pohjatyöksi laaditun 
selvityksen suosituksista hissien sijoittamisesta suojeluarvoja si-
sältäviin porrashuoneisiin. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös Lupa myönnetään hissien rakentamiselle B- ja D-
porrashuoneisiin.   
  
Lupaa ei myönnetä hissin rakentamiselle C-porrashuoneeseen. 
 

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

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - 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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Päätöksen perustelut Hissien sijoittaminen porrashuoneisiin B ja D muuttaa jossain 
määrin porrashuoneiden tilavaikutelmaa, mutta hissikuilujen kor-
keatasoisesta suunnittelusta johtuen hissien rakentamisen ei voi-
da katsoa turmelevan asemakaavamääräyksen tarkoittamalla ta-
valla.  
  
B- ja D-porrashuoneitten hisseillä tavoitetaan kaikki asunnot lu-
kuun ottamatta  yhtä C-portaan pohjakerroksen asuntoa.  
  
Arvokkain ja tilajärjestelyiltään vaikeimmin ratkaistavaan C-
porrashuoneeseen lupaa ei myönnetä, koska hissikuilun raken-
taminen muuttaa porrashuonetta sekä rakenteiltaan että tilavaiku-
telmaltaan tavalla, jonka katsotaan olevan asemakaavan suoje-
lumääräyksen vastainen.  
  
C-porrashuoneen hissin rakentamatta jääminen ei ole este mah-
dollisen ullakkorakentamisen toteuttamiselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 e §, 118 §,   

125 §, 133 §, 135 §. 
 

 

Päättäjä Hannu Havas 
arkkitehti 
puh.  310 26348 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.06.2024. 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  4-1390-19-D 
 
 LP-091-2019-03162 
 
Hakija Simonkentän Hotellikiinteistö Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0008-0001 
 Simonkatu 9 
Kaava 12290 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö Hotelli-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KLH) 
 
Pääsuunnittelija Selkälä Matti Tapio 
 rakennusarkkitehti 
 arcteam, Risto Kaakko, Arkkitehti & Co 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos ja kokoontumistilaksi vahvistaminen 
(ravintolat) 

 
 Simonkentällä Scandic-hotellin 1.kerroksessa oleva liiketila  muu-

tetaan ravintolakäyttöön. Kokoontumistiloiksi vahvistetaan  (ravin-
tola 230 asiakaspaikkaa) ulkopaikat (90 ulkopaikkaa omalla tontil-
la) sekä  kahvila (50 asiakaspaikkaa).  
  
Esteettömyyden kehittäminen:  
muutoksen alaiset tilat ovat esteettömät, ravintolaan tulee uusi le 
- wc, kahvilan asiakkaille tulee käyttöön oleva le - wc.  
  
Sisäänkäynnit tiloihin ovat Narinkkatorilta, Kampin kauppakes-
kuksesta ja Forumin tunnelista.  
  
Hakijan ilmoittama muutosalue on 2280 m2 ja korjauste on 50%.  
  
Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimi-
tettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
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Muutosalue 2280 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 
 - palokatkosuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
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Ravintolatiloihin tulee kiinnittää näkyvälle paikalle enimmäishenki-
lömäärää  henkeä osoittava kyltti seuraavasti:  
  
ravintola:   230 asiakaspaikkaa + 90 asiakaspaikkaa ulkona  
kahvila: 90 asiakaspaikkaa 
 

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

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.06.2024. 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  4-1397-19-CMY 
 
 LP-091-2019-03246 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Ruoholahdenkatu 21  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0167-0002 
 Ruoholahdenkatu 21 
Pinta-ala 1926 m² 
Kaava 9207 
Lainvoimaisuus 1986 
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) 
 
Pääsuunnittelija Haasmaa Esko Mikael 
 arkkitehti 
 Synopsis Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupa Ruoholahdenkatu 21 kiinteistön julkisivumainoksille 

ja julkisivuvalaistukselle toimitettujen suunnitelmien ja hankeku-
vauksen mukaisesti.  
Kaikki valomainokset toteutetaan irtokirjain- ja/tai logomainoksina. 
Kirjainten reunat ovat mustaksi maalattua metallia, taustavalaistu 
lasi valkoinen. Mainokset toteutetaan 500mm korkein kirjaimin  
lukuun ottamatta päätyjulkisivun puolelle tulevaa 1200mm korke-
aa olemassa olevaa kiinteistönomistajan mainosta 7.krs katolla.  
  
Katutasolla julkisivuun lisätään ns. kisällinkylttejä (h=400mm, le-
veys 600mm ja syvyys 150mm).  
  
Korkeita ikkunoita ja Porkkalankadun sisäänkäyntiä korostetaan 
julkisivua epäsuorasti valaisevilla lednauhoillaja ikkunoiden sisä-
puolisilla RGB-valaisimilla. Terasseja valaistaan seinäasenteisilla  
ulkovalaisimilla.  
  
Köydenpunojankadulle ja päätyjulkisivuun lisätään digitaaliset kel-
lonäytöt. 
 

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

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 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 a § 
 
 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 

 

Liitteet Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  8-1305-19-C 
 
 LP-091-2017-08020 
 
Hakija Kiinteistö Oy Kontio c/o Isännöitsijätoimisto Jarmo Rantamäki  
 
Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0148-0002 
 Kruunuvuorenkatu 5 
Kaava 28 
Lainvoimaisuus 1895 
Alueen käyttö Tontti 
 
Pääsuunnittelija Rantanen Isto Ville 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 2. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto B9 jae-

taan kahdeksi asuinhuoneistoksi B9 ja C30.  
Huoneistot erotetaan toisistaan pääpiirustuksissa esitetyllä palo-
osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella. Lisäksi tehdään keit-
tiö-, wc- ja märkätilamuutoksia.  
  
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.   
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Jaettavan asunnon C30 kohdalla paarikuljetus ei käänny käytä-

vän ja huoneiston välillä. Rakennusvalvontaan toimitetun pääpii-
rustuksen mukaan paarikuljetus onnistuu kuitenkin asuinhuoneis-
ton ovelta porrashuoneen kautta ulos. Kyseessä on vanha ole-
massa oleva rakennus, jossa on myös muita huoneistoja, joista 
poistutaan C-portaan kautta.  
  
Poistumisturvallisuus heikkenee, mutta jatkossakin huoneistoilla 
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on pelastautumisen vaatimukset täyttävät kaksi pelastautumis-
tietä: toinen porraskäytävän kautta ja toinen varatie ikkunan kaut-
ta palokunnan avustavin toimenpitein.  
  
Tontilla on voimassa MRL:n 53 § 2 mom. mukainen rakennuskiel-
to asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi, jolla ei ole vaiku-
tusta hankkeeseen.  
  
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä. 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka palonkestävä 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryh-

tyvän varmistua pätevien suunnittelijoiden kytkemisestä hankkee-
seen sekä riittävästä suunnittelusta ja toteutuksen tarkastamises-
ta.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitel-
mista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvon-
nasta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan 
taloyhtiössä.   
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, ettei muutosten 
johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus vaarannu eivätkä 
heidän terveydelliset olonsa heikkene, ja että toimenpide suunni-
tellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja 
määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tekniset ominai-
suudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 §, 135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  11-1422-19-C 
 
 LP-091-2019-04367 
 
Hakija Viiskolme Oy  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-9901-0100 
 Agricolankatu 9 
Kaava 9699 
Lainvoimaisuus 1990 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

Yleinen alue 
 
Pääsuunnittelija Diez Gutierrez Marcelo 
 arkkitehti 
 m10 arkkitehdit tmi. 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ulkotarjoilualueen rakentaminen 
 
 Yleisellä alueella sijaitsevalle kahvilan ulkotarjoilualueelle raken-

netaan kevyet ja irrotettavat korokkeet, jotta kalusteet saadaan 
tasaiselle alustalle. Ulkotarjoilualue sijaitsee kaltevalla kadulla.  
  
Ulkotarjoilualue toimii kesäkautena (1.4. - 31.10.) 23 neliömetrin 
alueella. Talvikautena (1.11. - 31.3.) ulkotarjoilualue toimii siten, 
että terassi on liiketilan seinässä kiinni ja enintään 80 cm leveä.  
  
Yleinen alue on vuokrattu kaupungilta. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 23 m² 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 Ulkotarjoilualue saa olla paikoillaan kauintaan 31.12.2021 asti. 
 
 Ulkotarjoilualue rakenteineen saa olla paikallaan kesäkautena 

huhtikuun alusta lokakuun loppuun.  
Talvikautena marraskuun alusta maaliskuun loppuun ulkotarjoi-
lualueen tulee olla liiketilan seinässä kiinni ja enintään 80 sentti-
metriä leveä.  
  
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.  
  
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuu-
det jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.  
  
Hakija vastaa kaikista toimenpiteen terveellisyyteen ja turvallisuu-
teen liittyvistä näkökohdista sekä ulkotarjoilualueen ja sen ympä-
ristön siisteydestä.  
  
Mikäli ulkotarjoilualueesta tai sen rakenteista aiheutuu haittaa 
ympäristön siisteydelle tai toiminnalle, tulee ne poistaa. 
 

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

 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Vuokrasopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  20-1406-19-D 
 
 LP-091-2019-00404 
 
Hakija Kiinteistö Oy Kaapelitalo  
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0001-0005 
 Tallberginkatu 1 
Pinta-ala 13407 m² 
Kaava 10550 
Lainvoimaisuus 1999 
Sallittu kerrosala 42140 m² 
Rakennettu kerrosala 53063 m² 
Alueen käyttö Y, yleisten rakennusten korttelialue  

sr-2, julkisivut 
 
Pääsuunnittelija Kurkela Teemu Tapio 
 arkkitehti 
 JKMM Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos 
 
 Kaapelitehtaan A-portaan yhteydessä oleviin 3. kerroksen tiloihin 

tehdään tilamuutoksia. Toimisto- ja työtilojen lisäksi tilaan teh-
dään tanssin harjoitussali.  
  
Muutokset ennakoivat tulevaa Kaapelitehtaan laajennusosaa 
Tanssin taloksi, missä yhteydessä mm. toteutetaan muutosalueen 
sisäpihalle suuntautuvien ikkunoiden palo-osastointi. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 450 m² 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
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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 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 MRL 117 § ja 125 § 
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Päättäjä Pirkka Hellman 
arkkitehti 
puh.  310 26340 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.06.2019 § 242 31 
 

 

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 24.06.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.06.2024. 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  22-1372-19-B 
 
 LP-091-2019-01874 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö  
 
Rakennuspaikka Vallila, 091-022-0586-0003 
 Mäkelänkatu 47 
Pinta-ala 14372 m² 
Kaava 12490 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 29063 m² 
Rakennettu kerrosala 6534 m² 
Alueen käyttö YOU  

Urheilu- ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 
Korttelialueelle saa sijoittaa myös muita palvelu- ja toimintatiloja. 

 
Pääsuunnittelija Marttinen Annika Maria 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Koulurakennuksen julkisivujen korjaus, rakennuksen laajennus 
sekä asuntolasiiven purku 

 
 Koulurakennus on valmistunut vuonna 1960 arkkitehtina Tauno 

Niemioja. Alueelle tehty asemakaavan muutos on tullut lainvoi-
maiseksi 12.9.2018. Rakennusta ei ole suojeltu. Rakennuksessa 
on kolme kerrosta ja kaksi kellarikerrosta. Rakennukseen on to-
teutettu useita perusparannuksia; yleispiirteiltään arkkitehtuuri on 
julkisivuissa hyvin säilynyttä.   
    
Koulun Vallilanlaakson puoleisen päädyn asuntolasiipi puretaan 
nyt rakennettavan laajennuksen tieltä. Siipiosassa sijaitsee myös 
keittiö varastotiloineen sekä muita aputiloja. Rakennettavaan laa-
jennusosaan (2411 m²) sijoittuu uusi keittiö ruokailutiloineen, 
huolto-, sosiaali- ja opetustiloja sekä Urhea-hallin ja koulun yhtei-
nen pääsisäänkäyntiaula. Laajennusosa liittää sisäyhteydellä kou-
lun, samalle tontille rakennettavaan Urhea-liikuntahallin (raken-
nuslupa 22-0955-19-A) sekä naapuritontille (91-22-586-6) toteu-
tettavan oppilasasuntolan. Laajennuksen julkisivut toteutetaan tii-
lilaattapintaisina kuten peruskorjausosan uusittavat julkisivut. Kat-
topinnat toteutetaan asemakaavan mukaisesti viherkattoina.    
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Koulun peruskorjattavassa osassa kosteusvaurioituneet ulkosei-
nät uusitaan osittain. Julkisivupintana on tuulettuva tiililaattara-
kenne. Tiilen väri ja muoto valitaan lähelle nykyistä tiiltä. Uusitta-
villa ulkoseinäalueilla ikkunat uusitaan puu-alumiinirakenteisina. 
Peruskorjattavassa osassa tehdään tilamuutoksia ja ilmanvaihto 
uusitaan näillä tilamuutosalueilla. Patteriverkosto uusitaan sekä ti-
lamuutos- että ulkoseinien uusimisalueella. Vesi- ja viemäriver-
kosto peruskorjataan.   
   
Rakennus on esteetön. Auditorioon johtava sisäänkäynti muute-
taan esteettömäksi. Pääsisäänkäynnin läheisyydessä on kaksi 
esteetöntä autopaikkaa.   
   
Rakennus sijaitsee vilkasliikenteisen Mäkelänkadun varrella. Kou-
lun Mäkelänkadulle avautuva piha tulee asemakaavan mukaan 
toteuttaa korkeatasoisena ja yhtenäisenä kokonaisuutena. Piha 
on samalle tontille rakennettavan Urhea-liikuntahallin kanssa yh-
teisessä käytössä, mutta pihan rakentaminen on liitetty koulun 
hankkeeseen. Huoltoliikenne tapahtuu Mäkelänrinteeltä.  
   
Polkupyöräpaikkoja on pihalla yhteensä 130 kpl, joista koulura-
kennuksen Vallilanlaakson puolella 68 pyöräpaikkaa. Lisäksi Ur-
hea-hallin laajennuksen varalle osoitetulle alueelle kannen päälle 
sijoitettavalla määräaikaisella pysäköintialueella on 34 autopaik-
kaa ja 66 polkupyöräpaikkaa.     
   
Hulevedet kerätään tontilla ja johdetaan osittain nykyistä sadeve-
siviemäriä hyödyntäen suoraan sekä osittain Urhea-hallin viivytys-
järjestelmän kautta Vallilanpuroon.    
    
Rakennuksen paloluokka on P1. Rakennus varustetaan auto-
maattisella hätäkeskukseen kytketyllä paloilmoittimella. Tilapäis-
majoitukseen käytettävät luokkahuoneet varustetaan kantaää-
nihälyttimin.   
   
Väestönsuojat vuodelta 1960 (126 m²) 150 hengelle ja väestön-
suoja vuodelta 2007 (74,7 m²) 242 hengelle kunnostetaan.    
  
Koulu toimii rakentamisen ajan osittain nykyisissä tiloissa, mutta 
ruokailu sekä osa opetuksesta siirtyy väistötiloihin. Perusparan-
nus toteutetaan vaiheittain.    
     
Toimitetut selvitykset            
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- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio R1 (1-3)     
- Rakennusfysikaalisen turvallisuuden riskiarvio R2 (1-3)          
- Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista       
- Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta    
- Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma     
- Laajennuksen energiaselvitys ja -todistus. Energiatehokkuus-
luokka on A.            
- Korjauksen ja muutostyön energiaselvitys    
- Entisen polttoainevaraston ja kattilahuoneen   
alapuolisen maaperän haitta-aineselvitys   
- Nykyisten IV-koneiden kuntokartoitus    
- Perusmuurin kuntokartoitus ja savupiipun haitta-ainetutkimus   
- Rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus   
- Vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkimus   
- Kosteudenhallintaselvitys           
- Vanhojen väestönsuojien selvitys       
- Hulevesi selvitys     
- Pohjarakennussuunnitelma   
   
Toimitetut lausunnot     
    
Elintarviketurvallisuusosaston lausunto 16.05.2019 on puoltava.   
       
Kaupunkikuvatyöryhmä on käsitellyt hanketta 11.2.2019 (22-
0327-19-E). Kaupunkikuvatyöryhmä huomauttaa, että kaavan 
mukaan koulurakennuksen ja sen uudisosien julkisivumateriaalin 
tulee olla paikalla muurattu perinteisen värinen punatiili sovittaen 
laajennusosa materiaaliltaan koulurakennukseen. Laajennuksen 
suunnitelmissa esitetty asemakaavasta poikkeava vaalea tiili on 
vaihdettu asemakaavan mukaiseen punatiileen. Rakennuksia yh-
distävää portaikkoa on sisennetty urheiluhallin seinälinjasta.   
    
Kaavoittaja on lausunnossaan käsitellyt hankkeessa esitettyjä 
poikkeamia asemakaavasta. YUO-korttelialueella koulun ja urhei-
luhallin sisäänkäyntipihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja lukuun ot-
tamatta asemakaavaan merkittyjä pysäköimisalueita. Tilapäisen 
pysäköintialueen sijoittaminen rakennusalalle on kaavoittajan mu-
kaan mahdollista määräajaksi. Pysäköintialueelle Urhea-hallin 
laajennusvarauksen alalle on myönnetty erillinen toimenpidelupa 
22-1059-19-C viiden vuoden määräajaksi. Huoltopysäköinnin si-
joittaminen koulurakennuksen seinustalle on kaavoittajan mukaan 
perusteltua ja kannatettavaa. Kaavoittajan mukaan koulun käyttö-
piha on erotettu asemakaavan liikenne-/pysäköintialueista riittä-
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vällä tasolla.   
   
Kaavoittaja pitää mahdollisena IV-konehuoneen sovittamista 
osaksi rakennuksen arkkitehtuuria voidaan toteuttaa suunnitel-
man mukaisena ja että lasilankku on soveltuva nivelosan materi-
aali asemakaavasta poiketen. Vallilanlaakson puolella tavoitteena 
on yhtenäiseen linjaan asettuva aluejulkisivu. Rakennusalasta 
poikkeaminen ei tästä syystä kaavoittajan mukaan ole tällä koh-
dalla kannatettavaa. Vuonna 1960 valmistuneen koulurakennuk-
sen alkuperäiset puuikkunat tulee ensisijaisesti säilyttää ja kun-
nostaa korjaamalla. Mahdollinen uusiminen tulee tehdä alkupe-
räistoteutuksen mukaisesti niin, että ikkunoiden mitoitusta ja de-
taljointia ei muuteta. Koulurakennuksen muutoksissa tulee huo-
mioida sen sijainti kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla valta-
kunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristökohteen 
vieressä ja muutokset tulee toteuttaa rakennuksen ominaispiirteet 
ja alkuperäiset rakenteet säilyttäen.  
  
Asemakaavan mukaan hulevedet tulee viivyttää tontilla ja piha-
alueilla tulee pääsääntöisesti käyttää vettä läpäiseviä pinnoitteita. 
Suunniteltu hulevesijärjestely perustuu puistoalueelle sijoitetta-
vaan viivytysjärjestelmään ja vesien johtamiseen Kumpulanpu-
roon. Järjestely on kaavoittajan mukaan mahdollista siten, että se 
sovitetaan puistoalueen tuleviin järjestelyihin ja että hanke vastaa 
järjestelmien ylläpidosta ja mahdollisten ympäristöhäiriöiden tor-
junnasta. Hulevesijärjestelmä tulee myös sovittaa ja maisemoida 
osaksi puistoa ennen puistoalueen tulevien järjestelyiden toteut-
tamista.    
   
Asemakaavoitus puoltaa hakemusta näillä huomioilla.   
   
Hankkeeseen ryhtyvä toteaa vastineessa kaavoittajan lausuntoon 
ikkunoiden uusimisesta, että ikkunat uusitaan puu-
alumiinirakenteisina ja niiden mitoitus ei muutu. Ratkaisua perus-
tellaan sillä, että ikkunat on jo kertaalleen korjattu. Nyt joudutta-
essa purkamaan pitkät julkisivut kokonaan, on vanhojen ikkunoi-
den uudelleenasennus käytännössä mahdotonta. Vanhat ikkunat 
eivät myöskään vastaa nykyisiä energiavaatimuksia. Liittymäde-
taljeihin tullaan kiinnittämään huomiota toteutussuunnitteluvai-
heessa.    
   
Rakennusalasta poikkeamista hakija perustelee sillä, että koulun 
rakennusalueen rajan ylittävä kulma sijaitsee ylemmissä kerrok-
sissa muodostaen sisäänkäynnille katoksen ja että laajennuksen 
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kääntäminen olevan koulurakennuksen kanssa samaan kulmaan 
aiheutui Kaupunkikuvatyöryhmän ehdottamasta julkisivumuutok-
sesta.   
  
Hankkeelle on liitetty allekirjoitettu aiesopimus Urheahalli Oy:n 
sekä Hoasin kanssa rakennusten ja rakennuspaikan yhteisjärjes-
telyistä ja sitoumus Urhea-kampuksen toteuttamiseen liittyvien 
sopimusten solmimisesta. Keskinäiset sopimukset tulevat koske-
maan maanvuokrausta, rakentamisenaikaisia järjestelyitä, han-
kealuetta koskevia yhteisjärjestelyitä, huoltotoimintoja, poistumis-
teitä, kulkuyhteyksiä sekä muita rasiteluonteisia järjestelyitä. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poikkeamat asemakaavasta:    

    
YUO-korttelialueella koulun ja urheiluhallin sisäänkäyntipihalle ei 
saa sijoittaa autopaikkoja lukuun ottamatta asemakaavaan mer-
kittyjä pysäköimisalueita. Urheiluhallin väliaikainen autopaikotus 
sijoittuu hallin laajennusvarauksen paikalle. Hakijan mukaan käyt-
tämättömän tontinosan hyödyntäminen paikoitukseen auttaa saat-
toliikenteen toimivuutta ahtaalla tontilla. Alue poistuu hallilaajen-
nuksen toteutuessa. Pysäköintialueelle on myönnetty erillinen 
toimenpidelupa 22-1059-19-C viiden vuoden määräajaksi.   
    
IV-konehuoneet ja vastaavat tulee sijoittaa varsinaisen kattopin-
nan alapuolelle. Hankkeessa laajennusosan IV-konehuone on si-
joitettu vesikatolle. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että ko-
nehuone on suuri ja vie lähes koko kerroksen laajennusosasta. 
Julkisivuaiheiltaan konehuone täydentää rakennusosaa ja korot-
taa sen kaavan mukaiseen räystäskorkoon. Kaavoittaja on puol-
tanut poikkeamista.   
    
Urheiluhallin ja koulurakennuksen yhdistävän rakennusosan pää-
asiallisen julkisivumateriaalin tulee olla kirkas lasi. Porrashuoneen 
julkisivu Vallilanlaakson puolella on lasilankkua. Hakija perustelee 
poikkeamista sillä, että läpinäkymätön lasi liittää koululaajennuk-
sen urheiluhallin arkkitehtuuriin, jossa maantasokerros puiston 
puolella on lasitiiltä. Kaavoittaja on puoltanut poikkeamista.   
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Koulurakennuksen ja sen uudisosien julkisivumateriaalin tulee ol-
la paikalla muurattu perinteisen värinen punatiili. Julkisivuverhous 
on perinteisen väristä poltettua taustatuuletettua tiililaattaa. Hakija 
perustelee poikkeamista sillä, että vanhan rakennusosan ulkosei-
nät uusitaan samalla tiililaattarakenteella. Kaavoittaja on puolta-
nut poikkeamista.   
    
Asemakaavasta poiketen henkilökunnan pysäköinti sijoittuu huol-
topihalla lukiorakennuksen seinustalle eikä naapuritontin (91-22-
586-6) rajalle. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että ratkaisu 
helpottaa huolto-ja pelastusajon toimivuutta ja mahdollistaa yhte-
näisemmän viheralueen toteuttamisen lukion ja tontille (91-22-
586-6) rakennettavan asuinrakennuksen välille. Tontin rajalla si-
jaitseva kallioleikkaus voidaan säilyttää ja luiskata luontevasti 
huoltopihalle, jolloin säästytään tukimuurien rakentamiselta. Kaa-
voittaja on puoltanut poikkeamista.   
    
Hulevesien viivytys tehdään kaavasta poiketen puiston puolella 
eikä tontilla. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että tontilla ei 
ole tilaa hulevesien viivytykseen ja hulevesien viivytys tontilla 
edellyttäisi louhintaa ja pumppaamoa. Hulevesien viivyttämiselle 
viereisellä puistoalueella on haettu erillistä sijoituslupaa, jonka 
Kaupunkiympäristön toimiala on hyväksynyt.      
    
Mäkelänkadun viereisen saattoreitin varteen suunniteltuja saatto-
paikkoja ja kääntöpaikan pysäköintialuetta ei ole erotettu pihasta 
istutuksin, kuten kaavassa on määritelty. Hakija perustelee poik-
keamista sillä, että saattoreitin varteen ei pystytä tilan ahtaudesta 
ja pihan kaltevuudesta johtuen sijoittamaan kampapysäköintiä 
muualle kuin saattoreitin päähän. Reitin varteen mahtuu kuitenkin 
lyhytaikaista saattopysäköintiä. Saattopaikkoja ei ole suunnitel-
massa rajattu istutuksin, jotta ajoreitin, pysäköinnin sekä kevyen 
liikenteen väylän tarvitsema tilan tarve täyttyy, jolloin istutuksille ei 
jää tilaa.      
    
Poikkeamat muista säännöistä:   
   
Palomuuri koulun ja oppilasasuntolan välillä korvataan palo-
osastoidulla seinällä EI120. Hakija perustelee poikkeamista sillä, 
että rakennukset ovat samaa paloluokkaa ja palomuurin poisjät-
tämisestä tehdään rasitesopimus. Ratkaisu yksinkertaistaa toi-
minnallisuutta rakennusten välillä.    
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Pääsisäänkäynnin lasiseinän palo-osastointia vanhan porrashuo-
neen ja laajennusosan välissä ei toteuteta. Hakija perustelee 
poikkeamista sillä, että koulurakennuksen ulkoseinän umpiosassa 
osastointi toteutuu.    
   
Suurin palo-osasto on kooltaan 2420 m² ja ylittää sallitun koon 20 
m²:llä. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että paloselvityksessä 
todennetaan, ettei ylitys aiheuta vaaraa.    
   
Vuonna 2007 rakennetun väestönsuojan hätäpoistumisreitti pää-
tyy naapuritontilla sijaitsevan korkean asuinrakennuksen sortuma-
alueelle maan alle ja asfalttipäällysteisen liikennealueen kohdalle. 
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että tilanne on nykyinen ja 
naapurirakennus rakennetaan uuden kaavan mukaisesti.    
   
Rakennusalueen rajan ylittyy Vallilanlaakson puolella (1. ja 2. krs 
sekä IV-konehuone; 15 k- m²/kerros). Hakija perustelee poikkea-
mista sillä, että liikuntahallin ja julkisen rakennuksen luonne-eron 
vuoksi on rakennukset pyritty erottamaan toisistaan. Koululaajen-
nus on sijoitettu olevan koulurakennuksen kanssa samaan lin-
jaan, jolloin laajennus jatkaa luontevammin vanhaa rakennusta. 
Koulun rakennusalueen rajan ylittävä kulma sijaitsee ylemmissä 
kerroksissa muodostaen sisäänkäynnille katoksen.    
   
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa. Rakennusalan ylitystä voidaan pitää 
vähäisenä. 
 

Rakennusoikeus Kaavan mukainen Mäkelänrinteen lukiolle osoitettu rakennusoi-
keus tontilla; kerrosalaa 14 000 k-m2    
  
Lisäkerrosala sisältää asetusten sallimat ylitykset. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 opetustoimintaa palve-
levien rakennusten 
kerrosalaa 

6412 2411  8823 

 lisäkerrosalaa 1  497  497 
 Asuntolarakennus   581 -581 
      

Hankkeen laajuus 
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Kokonaisala 2908 m² 
Tilavuus 11412 m³ 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkikuvatyöryhmä 
Lausunto pvm 11.02.2019 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 24.05.2019 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 16.05.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - palokatkosuunnitelma 
 - pihasuunnitelma 
 - pohjarakennesuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 - purkusuunnitelma 
 - tuentasuunnitelma 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeen kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman 
(ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista (477/2014) 9 
§) sisällön arviointiin sekä sen toteutumisen valvontaan ja toden-
tamiseen on asetettava pätevän asiantuntija (joko MRL 150 b § 
tai MRL 150 c § mukaisesti). Asiantuntijan lausunto laatusuunni-
telman sisällöstä on esitettävä rakennusvalvonnan rakenneyksi-
kölle ennen aloituskokousta.            
            
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnalta 
ennen muutosten toteuttamista.           
        
Ennen luvan mukaisiin töihin ryhtymistä on luvan hakijan kutsut-
tava kokoon maankäyttö- ja rakennuslain 122§.n mukainen aloi-
tuskokous, johon rakennusvalvontapalvelun rakenneteknisen yk-
sikön edustajien lisäksi on kutsuttava Urhean ja alueiden käytön 
(puistot) edustaja. Kokouksessa tulee olla läsnä ainakin raken-
nushankkeeseen ryhtyvän edustaja, pohjarakennesuunnittelija, 
pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokous on pidet-
tävä ennen pohjarakennustöihin ryhtymistä.        
     
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Ennen aloituskokouksen koollekutsumista rakennusvalvonnan ra-
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kenneyksikölle on esitettävä kosteudenhallintakoordinaattorin ra-
portti suunnitteluvaiheen kosteudenhallinnasta sekä sieltä raken-
tamisvaiheen kosteudenhallintaan nostettavat keskeiset vaati-
mukset (myös aikataulu) ja toimenpiteet. Samalla on rakenneyk-
sikölle esitettävä rakennusvaiheen kosteudenhallintakoordinaatto-
ri sekä hänen tehtävänsä, aikaresurssit, velvollisuutensa ja val-
tuutensa.       
  
Työmaa-alueet ja tontilla toimivan Mäkelänrinteen koulun käyttä-
mät alueet tulee rajata siten, ettei lukion opiskelijoiden turvallisuus 
vaarannu. Rakennustyömaasta aiheutuvan pölyn leviäminen kou-
lun käyttämiin sisätiloihin tai ulkoilualueelle tulee estää. Erityisen 
meluavat työt tulee tehdä siten, että ne eivät häiritse koulun toi-
mintaa.        
        
Mäkelänrinteen koulun henkilökunnan kanssa tulee käydä läpi riit-
tävän ajoissa rakennustyömaan aikaiset vaiheet, jotta koulu voi 
huomioida vaiheet toiminnassaan ja tarvittaessa miettiä tilapäisiä 
vaihtoehtoisia ratkaisuja toimintansa järjestämiseen.          
           
Purkamisesta on tehtävä purkusuunnitelma. Ennen purkutöiden 
aloittamista tulee säilyvät rakenteet ja rakennusosat sekä pihojen 
säilytettävä kasvillisuus ja rakenteet suojata.    
       
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.       
       
Rakenteiden ja maaperän sisältämät mahdolliset haitta-aineet se-
kä näistä johtuvien toimenpiteiden laajuus varmistuu vasta purku-
töiden yhteydessä. Edellä mainituista asioista pitää toimittaa laa-
dunvarmistussuunnitelma rakennusvalvontavirastoon ennen aloi-
tuskokousta. Hankkeeseen tulee kytkeä mukaan rakennuster-
veysasiantuntija ja todettujen vaurioiden ja tehtyjen korjausten 
laajuus tulee varmistaa dokumentoinnilla.     
       
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.        
       
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen 
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.       
       
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
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hyväksikäyttämisestä.       
       
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).       
       
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.       
    
Poistumistie Urhea-hallin väestönsuojasta tulee toteuttaa sortu-
mavahvistettuna.   
  
Ennen aloituskokousta tulee esittää tarkennettu riskianalyysi ra-
kennusfysikaalisista ratkaisuista ja niiden todentamisesta sekä 
tarvittavat toimenpiteet.  
    
Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee lupahakemuksen liitteenä 
olevassa selvityksessä mainituista ja muista rakentamisen edel-
lyttämistä rasiteluonteisista asioista olla perustettuina rasitteet tai 
kiinteistöjen yhteisjärjestely.       
   
Toimijan tulee tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistosta / toiminnan 
olennaisesta muuttamisesta viimeistään neljä viikkoa ennen toi-
minnan aloittamista.   
     
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1.5, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.       
       
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

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

135 § 
 
 

 

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
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________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Rakennusoikeuslaskelma  
 Yhteisjärjestelysopimus  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto  
 Hankesuunnitelma  
 Elintarviketurvallisuusosasto YKE lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.06.2024. 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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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  31-1027-19-BM 
 
 LP-091-2019-01463 
 
Hakija As Oy Helsingin VMJ  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0097-0007 
Pinta-ala 1072 m² 
Kaava 8914 
Lainvoimaisuus 1984 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue (AKR). 
 
Pääsuunnittelija Siitonen Tuomas Tuomonpoika 
 arkkitehti 
 Tuomas Siitonen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutokset myönnettyyn lupaan, suunnittelijavaihdos sekä voi-
massaolon jatkaminen 

 
 Pientalohankkeen, jolle on myönnetty rakennuslupa 31-3311-13-

B, suunnitelmia muutetaan.  
  
Rakennustöiden aloittamiselle on myönnetty jatkoa päätösten 31-
3403-15-BJ sekä 31-1028-17-BJ mukaisesti.   
  
Päärakennusta koskevia suunnitelmia muutetaan seuraavasti:  
- päällekkäiset asunnot sijoitetaan vierekkäin  
- tasakatto muutetaan harjakatoksi  
- etäisyys kadusta muuttuu  
- päärakennuksen alla olevan kellarin koko täsmennetty  
- kerrosala pienenee.  
  
Rakennustöiden aloittamisen sekä loppuunsaattamisen määräai-
koja jatketaan: aloittaminen viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
ja töiden loppuunsaattaminen viimeistään viiden vuoden kuluttua 
lupapäätöksestä.  
  
Hankkeen pää- ja rakennussuunnittelijat vaihdetaan. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta. 
Naapuritontin 31097/8 haltija osoitteesta Hakolahdentie 32 huo-
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mauttaa, ettei hyväksy esitettyä etäisyyden pienentämistä myön-
netyn luvan mukaisesta 4,79 metristä 4,17 metriin. Lisäksi huo-
mautetaan aiemmassa luvassa mainitusta aidasta sekä piirustuk-
sista.  
Huomautuksesta seuraten etäisyyttä naapuritontin rajasta ei muu-
teta myönnetystä luvasta. Aitaan liittyviä muutoksia ei ole esitetty, 
joten siihen liittyen toimitaan aiemmin myönnetyn luvan edellyt-
tämällä tavalla. Piirustuksiin tutustuminen järjestyy normaalilla ta-
valla.  
Muilla naapureila ei ole ollut huomautettavaa muutoksista. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Ei uusia poikkeamia.   

Aiemmin myönnetyt poikkeamat käsitelty rakennusluvassa 31-
3311-13-B. 
 

Rakennusoikeus 429  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä laskettuna tonttite-
hokkuusluvulla e=0,4 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 117 279  396 
 Kellari  130  130 
      

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 08.04.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
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Muilta osin noudatetaan mitä myönnetyssä rakennusluvassa 31-
31-3311-13-B on säädetty.  
  
Päätös lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneelle naapurillle 
tontilla 31097/8. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 133 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin huomautus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, 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 24.06.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  42-1035-19-D 
 
 LP-091-2018-09482 
 
Hakija XXXX 
 
Rakennuspaikka Kulosaari, 091-042-0009-0025 
 Hopeasalmentie 7b 
Pinta-ala 1298 m² 
Kaava 8620 
Lainvoimaisuus 1985 
Sallittu kerrosala 230 m² 
Rakennettu kerrosala 230 m² 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A/s)  

  
Alue, jolla ympäristö säilytetään ( /s )  
  
-Alueella olevia rakennuksia tai rakenteita ei saa purkaa. Alueella 
ovat sallittuja vain sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät rakennus-
ten ja niiden lähiympäristön säilymistä ja olennaisten piirteiden 
vahvistumista.   
-Milloin rakennuksissa tai niiden lähiympäristössä on suoritettu 
toimenpiteitä näiden pyrkimysten vastaisesti, tulee myöhemmin 
tehdyt muutokset lisärakennus- tai muutostöiden yhteydessä pyr-
kiä korjaamaan tyyliin sopivalla tavalla ja häiritsevät rakennelmat 
poistamaan.   
-Mikäli kaavassa on osoitettu mahdolIisuus rakentamiseen, ra-
kennus on suunniteltava siten, että se on sopusoinnussa ympä-
röivien rakennusten julkisivun rakennusaineen, värityksen ja julki-
sivupintojen jäsentelyn suhteen. 

 
Pääsuunnittelija Harjunpää Arto Jaakko 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Arto Harjunpää 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen muutos ja terassin laajennus sekä auto-
katoksen, uimakopin ja laiturin rakentaminen 

 
 Vuonna 1927 rakennettuun, suojeltuun asuintaloon tehdään pie-

niä sisätilamuutoksia ja julkisivumuutoksia meren puoleisiin ikku-
na-aukkoihin. Rakennuksen olevaa terassia laajennetaan 14 m² 
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ja parveketta noin 6 m² merelle päin. Rakennetaan uusi auto- ja 
jätekatos kadun puolelle. Tontin ranta-alueelle rakennetaan uusi 
laituri, uimakoppi ja pergola/oleskelualue.  
  
Helsingin kaupunginmuseo on antanut lausunnon hankkeesta ja 
puoltaa hanketta ehdoin, jotka liittyvät suunnitelman toteutuksen 
laatuun ja materiaaleihin. Kaupunginmuseo esittää, että terassin 
laajentamiselle tutkittaisiin ratkaisua, jolla myös allas voisi säilyä. 
Lausunto on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.  
  
Vastineessaan rakennushankkeeseen ryhtyvä perustelee vanhan 
altaan korvaamista uudella nykyisen altaan huonokuntoisuudella 
ja terassin laajennuksen tilantarpeella. Muutoin hanke pyritään to-
teuttamaan kokonaisuudessaan kaupunginmuseon lausunnon 
mukaisesti. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta.   
  
Naapuritontin 91-42-9-17 haltijat ovat huomauttaneet, että ranta-
linjan muuttaminen aiheuttaa haittaa rannan puhtaanapidolle, ve-
neen säilytykselle, vesiväylän käytölle ja yksityisyydelle. Heidän 
mukaansa aitamuuri rajaa avoimia näkymiä tontin omakotitalosta 
etelän suuntaan.  
  
Vastineessaan rakennushankkeeseen ryhtyvä perustelee ratkai-
suja seuraavasti:   
Rannan lupahakemuspiirustuksen mukaisessa toteutuksessa 
noudatetaan rantaviivan yhtenäistä linjausta.     
Aitamuuria on madallettu naapurin ehdottamalla tavalla. Lisäksi 
on todettu osapuolille, että pidetään katselmuksia aitamuurin val-
mistusvaiheessa, koska tarkkojen piirustusten tekeminen on vai-
keaa jyrkän rinteen yms. vuoksi.  
  
Naapuritontin 91-42-9-26 haltijat ovat antaneet suostumuksensa 
uimakopin sijoittamiselle tontin rajaan kiinni sillä ehdolla, että ui-
makopin sijainti ei aiheuta heidän uimahuoneellensa palo-
osastointivaatimuksia. Uimakopissa ei myöskään saa olla ikkunoi-
ta heidän tonttinsa suuntaan. He ovat myös tehneet huomautuk-
sen hulevesien ohjaamisesta.   
  
Vastineessaan rakennushankkeeseen ryhtyvä perustelee ratkai-
suja seuraavasti:   
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Suunnitelmaa on muutettu siten, että uimakopin ikkunat eivät 
avaudu naapurin suuntaan. Uimakopin kaakon puoleinen seinä 
on osastoitu. Hulevedet ohjataan niin, että ne eivät valu naapuri-
tontin 91-42-9-26 tontille.   
  
Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontin rantaan rakennetaan uimakoppi kiinni naapuritontin rajaan, 

joka on ristiriidassa asemakavamääräyksen kanssa "Rakennuk-
sen vähimmäisetäisyys tontin rajasta, ellei toisin osoiteta, on 4 
metriä".  
  
Hakija perustelee poikkeamista tontin kapeudella rannan kohdalla 
(6 m).  
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä ja sille on saatu kyseisen 
naapurin suostumus, eikä siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai 
naapureille. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 28 m² 
Tilavuus 66 m³ 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 08.03.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
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 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - pihasuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Rannan pengerrys- ja tukimuurisuunnitelmat on toimitettava ra-
kennusvalvonnan maisema-arkkitehdille ennen kyseisiin töihin 
ryhtymistä.  
  
Uimakopin rakentamisessa tulee ottaa huomioon rakennelman 
läheisyys tontin rajaan ja naapuritontille rakennettavaan uima-
huoneeseen, sekä etäisyyksistä johtuvat mahdolliset osastointi-
vaatimukset.  
  
Auto- ja jätekatoksen väritys tulee sopeutua olemassa olevaan 
kokonaisuuteen ja siinä tulee käyttää muualla rakennuksessa 
olevien puurakenteiden sävyjä.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureil-
le. 
 

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

135 § ja 175 §. 
 
 

Päättäjä Johanna Backas 
arkkitehti 
puh.  310 37286 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin suostumus  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
 Naapurin huomautuskirje  
 Vastine  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.06.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 04.06.2019 § 245 59 
 

 

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 24.06.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.06.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 25.06.2024. 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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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.  
 

 

 


