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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 16.7.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 392-393
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 19.7.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 8-1898-19-D

LP-091-2018-02360

Hakija Bostads A.B. Panu Asunto O.Y.

Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0148-0003
Kruunuvuorenkatu 3

Pinta-ala 1151 m²
Kaava Asemakaava 8340
Lainvoimaisuus 1984
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2: Raken-
nusala, jolla sijaitsee rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvan kan-
nalta tai muusta niihin verrattavasta syystä arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää
eikä rakennuksessa saa suorittaa sellaisia purkamis- tai muutos-
töitä, jotka turmelevat kadunpuoleista julkisivua, julkisivun osan
muodostavaa vesikattoa tai porrashuoneiden rakennustaiteellista
arvoa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöitä teh-
täessä on rakennuslupaviranomaisen erityisesti katsottava, että
rakennuksen arvo säilyy.

Katajanokan vanha osa on liitetty Museoviraston kokoamaan val-
takunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
luetteloon.

Pääsuunnittelija Inkinen Jarmo Olavi
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Jarmo Inkinen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Jälkiasennushissin sijoittaminen asuinkerrostalon porrashuonee-

seen

Vanhalla Katajanokalla sijaitsevan, vuonna 1903 valmistuneen
neljäkerroksisen asuinkerrostalon (arkkitehdit Karl Verner Polón
ja Georg Wasastjerna.)  sijoitetaan jälkiasennushissi porrashuo-
neeseen, johon kohdistuu asemakaavan suojelumääräyksiä.

Hakija perustelee hissin rakentamista rakennuksen asuttavuuden
merkittävällä parantumisella ja esteettömyyden toteuttamisella.
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Hissin rakentaminen luo lisäksi edellytykset ullakkoasuntojen ra-
kentamiselle tulevaisuudessa.

Suunnitelmassa hissikuilu esitetään rakennettavaksi väljähkön
(leveys n. 300 cm) kaksivartisen porrashuoneen keskelle leik-
kaamalla porrassyöksyistä tila hissikuilulle. Porrashuoneen mui-
hin rakenteisiin tai pintoihin ei kosketa. Hissikuilu tehdään te-
räsprofiilirunkoisena verkkokuiluna, joka ulottuu kellarikerroksesta
ylimpään asuinkerrokseen (4. krs).

Porrashuoneeseen on sisäänkäynti sekä kadun puolelta (pää-
sisäänkäynti) että pihan puolelta kellarin tasolta (esteetön kulku).
Porrashuoneen ikkunat ja parvekkeet avautuvat pihan puolelle.

Hissit on mitoitettu pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaksi (hissikorin
sisämitta 800mm x1400 mm). Porrassyöksyt kaventuvat hissikui-
lujen kohdalta noin 105 cm: iin. Vanha kaide ja käsijohde siirre-
tään hissikuilujen sivuille.

Porrassyöksyjen vapaaksi jäävä kulkuleveys mahdollistaa paari-
potilaiden kuljettamisen ongelmitta.

Uusi hissikuilu on suunniteltu toteutettavaksi keveänä teräsraken-
teisena verkkokuiluna, joka tyylillisesti mahdollisimman hyvin so-
veltuu porrashuoneen arkkitehtuuriin. Kuilujen seinät ja kääntö-
ovet ovat punottua teräsverkkoa (ns. hissiverkko), runkorakenne
kauttaaltaan hoikkaa neliömäistä terästankoa, umpiosat maalat-
tua teräslevyä.

Kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että toimenpide turme-
lee yksiselitteisesti porrashuoneen rakennustaiteellisen arvon, ei-
kä se ole asemakaavan suojelumääräyksen mukainen.

Hakija toteaa, että hissikuilun rakentaminen muuttaa väistämättä
portaan tilavaikutelmaa, mutta huolella suunniteltu ja toteutettu
hissiratkaisu ei turmele porrashuoneen rakennustaiteellista arvoa.

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

Lausunnon antaja Helsingin Kaupunginmuseo
Lausunto pvm 18.02.2019
Lausunnon tulos ei puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja

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

- 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.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää porrashuoneen seinämaalaus-
ten riittävään suojaamiseen rakennustyön aikana.

Savunpoistopuhaltimen sijoittaminen porrashuoneen kattoon on
liioiteltu ratkaisu. Savunpoistojärjestelystä tulee sopia rakennus-
valvonnan tarkastusinsinöörin kanssa aloituskokouksessa.

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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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Päätöksen perustelut Hissikuilu on huolellisesti suunniteltu, rakenteen dimensiot ovat
poikkeuksellisen keveiksi mitoitetut.

Hissin sijoittamiselle asuntovyöhykkeelle ei tässä porrashuonees-
sa käytännössä ole edellytyksiä.

Ottaen huomioon rakennuksen erityispiirteet ja käytettävyys sekä
se, että esteettömyys on tässä tapauksessa saavutettavissa ai-
noastaan toteuttamalla jälkiasennushissi porrashuoneeseen, es-
teettömyyden voidaan katsoa olevan sellainen asemakaavassa
tarkoitettu pakottava syy, jonka nojalla rakennuslupa jälkiasen-
nushissille tulee myöntää.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 e §, 118 §,
125 §, 133 §, 135 §.

Päättäjä Hannu Havas
arkkitehti
puh.  310 26348

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Ote kokouspöytäkirjasta
Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuu-
rihistoriallisesta arvosta
Kaupunginmuseon lausunto
Hankeselostus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.07.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

16.07.2019 § 392 7

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 02.08.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 03.08.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 03.08.2024. 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 49-1847-19-A

LP-091-2019-03346

Hakija Majamaja Oy

Rakennuspaikka Tullisaari, 091-430-0001-0137
Vuorilahdentie 1

Kaava 8280
Lainvoimaisuus 1982
Alueen käyttö Loma-alue (RV), jolle saa rakentaa virkistyspalvelurakennuksia

yleiseen ja yhteiseen käyttöön. Alueella saa olla asuntoja kiinteis-
tön hoidolle välttämättömälle henkilökunnalle. Aluetta ei saa aida-
ta.

Pääsuunnittelija Littow Pekka Henrik
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Määräaikainen, omavarainen lomamajan prototyyppi

Majamaja Oy hakee rakennuslupaa yhdelle omavaraiselle, ylei-
sesti vuokrattavalle vapaa-ajan asunnolle Laajasalon länsirannal-
le Vuorilahdenniemeen, Vuorilahdenpaasien luonnonsuojelualu-
een kupeeseen.

Lupaa haetaan kymmenen vuoden määräajaksi. Ensimmäisen
vuoden ajan rakennus toimii koerakennuksena, jossa testataan
rakennuksen ominaisuuksia ja omavaraista talotekniikkaa. Testi-
vaiheen jälkeen majassa harjoitetaan yleistä vuokraustoimintaa.

Rakennuksen perustukset eivät vaadi maanmuokkaustoimenpitei-
tä. Majamaja ei liity kunnallistekniikkaan. Rakennuksen talotek-
niikka on vesi- ja energiaomavarainen. LVI-järjestelmää kehite-
tään edelleen prototyypin käytön aikana. Energiatuotannosta ja
varastoinnista huolehtii aurinkovoimalla toimiva akkuteknologia.

Majamajan omavarainen vedenpuhdistusjärjestelmä on testivai-
heessa. Rakennuksen koeluontoisuuteen liittyy, että hakija seu-
raa veden puhtautta, siihen liittyviä terveys- ja ympäristövaikutuk-
sia terveys- ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Lähtökohta on,
että sadeveden keräykseen perustuva vesihuolto toimii filtteri-
teknologiaa hyödyntävän vedenpuhdistus ja -kiertojärjestelmän



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

16.7.2019 § 393 10

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

avulla. Likavesiä ei lasketa luontoon, vaan harmaavedet puhdiste-
taan ja kierrätetään uudiskäyttöön. Jos toteutus ei toimi toivotulla
tavalla, rakennus muutetaan vedettömäksi.

Käymälä on erotteleva kuivakäymälä. Käymälän jätteet kompos-
toidaan ja käytettään tontilla maanparannusaineena.
Majan ilmanvaihto on painovoimainen.

Rakennusvalvonta on kuullut hankkeen tiimoilta kaavoitusta sekä
ympäristösuojeluviranomaista. He ovat puoltaneet hanketta edel-
lyttäen, että maja toteutetaan edellä kuvatulla tavalla.

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

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 23 m²
Tilavuus 80 m³
Paloluokka P3

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 22.05.2019
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

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

- rakennesuunnitelmat
- selvitys

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
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katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- muu katselmus
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Rakennus saa olla paikallaan kauintaan 1.8.2029 asti.

Ennen ilmoitusta rakennustöiden aloittamisesta tulee hankkee-
seen olla nimettynä talotekninen suunnittelija, rakennesuunnitteli-
ja ja rakennusvalvontapalvelulle toimitettuna rakennesuunnitelmat
sisältäen pohjarakennesuunnitelman.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.

Rakennustyössä tulee välttää tarpeetonta puiden kaatoa raken-
nettavalla tontin osalla.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.

Vedenpuhdistusjärjestelmän terveellisyyteen ja turvallisuuteen liit-
tyvät näkökulmat jäävät hankkeeseen ryhtyvän vastuulle.

Hakijan tulee tarkkailla rakennuksen vedenpuhdistusjärjestelmän
toimivuutta yhteistyössä terveys- että ympäristöviranomaisen
kanssa.
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Rakennuksen pystyttämisen jälkeen hakijan tulee järjestää viran-
omaistarkastus, johon osallistuu pääsuunnittelija sekä hakijan,
ympäristönsuojeluyksikön, rakennusvalvonnan edustaja sekä
käyttöveden puhtaudesta vastaava terveystarkastaja.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §:t, 125 §, 133
§ ja 135 §.

Päättäjä Kaisa Karvinen
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Vuokrasopimus
Muu selventävä aineisto
Pääpiirustukset
Selvitys kuulemisesta
Kaavoittajan kannanotto
Ympäristökeskuksen lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.07.2019, 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 02.08.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 03.08.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 03.08.2024. 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.

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

16.7.2019 § 393 16

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

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.

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
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kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 19.07.2019.


