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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 19.9.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 514 - 527 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 24.9.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  1-2374-19-D 
 
 LP-091-2019-07010 
 
Hakija Osakeyhtiö Pientare  
 
Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0013-0001 
 Rauhankatu 15 
Kaava 7345 
Lainvoimaisuus 1976 
Alueen käyttö AL; Liikerakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Parkkinen Helka 
 arkkitehti 
 Suunnittelutoimisto KOKO3 Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos toimistoksi 
 
 Toimistorakennuksen 1. kerroksen varasto- ja taukotila yhdiste-

tään ja muutetaan toimistotilaksi. Toimistotilojen henkilömäärä on 
enintään 10 henkilöä.  
  
Tilaan rakennetaan uusia toimistohuoneita. Keittiö uusitaan ja ny-
kyisen taukotilan keittiö puretaan. WC-tila uusitaan. Talotekniikka 
uusitaan muutosalueen osalta.  
  
Nykyisen taukotilan ovi puretaan ja uusitaan ulospäin avautuvaksi 
palo-oveksi. Toimiston ikkunat pihalle toimivat varapoistumistienä.  
Nykyisen varaston olemassa olevat ovi ja ikkuna sisäkäytävälle 
sekä ovi naapurivarastoon poistetaan ja aukot rakennetaan um-
peen palo-osastoivalla rakenteella.  
  
Ei kerrosalamuutoksia.  
  
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 
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 Uloskäytävän oven leveys ei täytä nykyisen asetuksen mukaista 

mitoitusta. Vähäisen henkilömäärän ja uloskäytävän sekä vara-
poistumistien sijainnin perusteella poikkeamista voidaan pitää vä-
häisenä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 104 m² 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

135 § ja 175 § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  3-2319-19-D 
 
 LP-091-2019-04271 
 
Hakija HKL Infra ja kalusto  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-9902-0101 
 Keisarinluodonlaituri 1 
Kaava 480 
Lainvoimaisuus 1895 
Alueen käyttö G TORI- JA KATUAUKIO  

Alueella on voimassa 23.8.1836 hyväksytty asemakaava nro 461.  
Alueella on voimassa kaupunginhallituksen 25.9.2018 (53 § 2) 
määräämä rakennuskielto (nro 12536) asemakaavan muutta-
miseksi.  
Alueelle on tekeillä asemakaava "Kauppatorin asemakaava ja 
asemakaavan muutos"  
RKY 2009 "Helsingin Kauppatori rakennuksineen" 

 
Pääsuunnittelija Koski-Lammi Pekka Antero 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Paviljonkirakennuksen korjaaminen 
 
 Kauppatorin matkustajapaviljonki restauroidaan. Rakennuslupaa 

haetaan koko rakennuksen peruskorjaukseen.   
  
Painunutta rakennusta nostetaan ja vesikatto uusitaan. Raken-
nuksen runkorakenteita ja julkisivuja uusitaan tarvittavassa laa-
juudessa. Ikkunat kunnostetaan. Sisätilojen rimapaneeliseinät säi-
lytetään ja korjataan. Sisätilojen alkuperäinen klinkkerilaatta jou-
dutaan uusimaan rakennuksen nostamisen ja alapohjan uusimi-
sen myötä. Sisätiloihin rakennetaan uusi lipunmyyntitiski ja alku-
peräiset kiinteät penkit ja valaisimet kunnostetaan. Lisäksi pavil-
jongin ympärillä uusitaan opastusrakenteet ja tekniset laitekaapit.  
  
Kauppatorin asemakaava on vahvistettu vuonna 1895. Alueelle 
ollaan laatimassa uutta asemakaava. Siinä matkustajapaviljongin 
alue on edelleen tarkoitus säilyttää vesiliikenteen käytössä. Vuo-
den 1952 Olympialaisiin valmistunut, arkkitehtien A. Hytösen ja 
R.V. Luukkosen suunnittelema paviljonkirakennus tullaan suoje-
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lemaan.  
  
Alue kuuluu osana HKL:n ja kaupungin väliseen vuokrauksen ja 
runkosopimukseen, alue 091-003-003G-0101-003. Sopimusta ol-
laan tarkistamassa.  
  
Hankkeesta on toimitettu vuonna 2018 laaditut suppea rakennus-
historiallinen selvitys, väritystutkimus sekä puurakenteiden vau-
riokartoitus. Suunnittelutyön aikana on käyty ennakkoneuvotteluja 
kaupunginmuseon, asemakaavoituksen, alueiden suunnittelun 
sekä rakennusvalvonnan kanssa.  
  
Kaupungin museo edellyttää hanketta puoltavassa lausunnos-
saan, että paviljongin peruskorjaus tulee toteuttaa siten, että lop-
putulos noudattaa alkuperäistä vuoden 1952 arkkitehtuuria ulko-
näöltään ja materiaalivalinnoiltaan. Lisäksi tulee järjestää värimal-
li- ja materiaalikatselmuksia sekä tarvittaessa muita katselmuksia. 
 

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

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 12.08.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
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 - aloituskokous 
 - rakennekatselmus 
 - 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.  
  
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle 
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvonta-
palvelun rakenneteknisestä yksiköstä ja lupayksikkö 2:sta sekä 
kaupunginmuseosta.   
  
Rakennussuojelun vastuuhenkilö hankkeessa on pääsuunnittelija, 
joka tarvittaessa neuvottelee kaupunginmuseon kanssa suojelun 
soveltamisesta.  
  
Aloituskokoukseen laaditaan alustava purkamissuunnitelma, jos-
sa mm. selvitetään ne rakennusosat ja materiaalit, jotka on tarkoi-
tus ottaa talteen tai suojata rakennustyön ajaksi. Samoin otetaan 
talteen rakennusfragmentteja, joihin voidaan verrata uusittavia ra-
kennusosia (esim. ikkunoiden listoitus, kaarevat kulmat) ja uusit-
tavia pintoja (esim. lattia laatoitus, ulkoseinän panelointi). Talteen 
otettavia fragmentteja tulee säilyttää työmaalla siten että ne ovat 
katselmuksissa käytettävissä vertailukohtina uusittuun osaan.  
  
Aloituskokouksessa todetaan alustavasti tarvittavat viranomaisten 
tekemät malleihin vanhojen pintojen ja rakennusosien uusimiseen 
kohdistuvat tarkastukset (ns. mallikatselmukset).   
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä osana uusittavia rakennusosia.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
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mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan ja terminaalin laiturin käytön sujuvuus ja turvallisuus 
taataan.  
  
Ennen kunkin näkyviin pintoihin kohdistuvan työn toteuttamista on 
pidettävä viranomaistarkastus, jonne on kutsuttava rakennusval-
vonnan lupayksikkö 2:n edustajan lisäksi pääsuunnittelija ja haki-
jan edustajat sekä kaupunginmuseo. Viranomaistarkastuksessa 
määritellään lopullinen hyväksyttävä toteutustapa, tarkistetaan ik-
kunoiden ja ovien detaljit, sovitukset (esim. listoitukset ja liittymi-
nen seinärakenteeseen) sekä väri. Profiilien ja liittymien detaljit 
sekä värikoodit/mallit on toimitettava rakennusvalvontapalvelun 
lupavalmistelijalle.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri 
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi kaupunginmuseon kulttuuriympäris-
tö tiimiin. 
 

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

ja 118 § 
 
 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
 Rakennushistoriallinen selvitys liitteineen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  4-2106-19-D 
 
 LP-091-2018-05309 
 
Hakija As Oy Ruoholahdenkatu 16, c/o Isännöintiverkko Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0157-0008 
 Ruoholahdenkatu 16 
Pinta-ala 1649 m² 
Kaava Asemakaava 8501 
Lainvoimaisuus 1982 
Sallittu kerrosala 2640 m² 
Rakennettu kerrosala 2883 m² 
Alueen käyttö AK  Asuntokerrostalojen korttelialue  

yk  Rakennusala, jolle saa sijoittaa seurakunnallista toimintaa 
palvelevia tiloja 

 
Pääsuunnittelija Viiri Heikki Erik 
 arkkitehti 
 arkkitehtitoimisto heikki viiri oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutoksia ja laajennus 
 
 Seurakuntayhtymän kokoontumistilan piha-alueelle sijoittuva osa 

muutetaan asuinkäyttöön. Muu osa kokoontumistilasta muutetaan 
liiketilaksi.  
  
Rakennetaan viisi kellarillista asuinhuoneistoa. Huoneistokohtai-
set piha-alueet sijaitsevat sisäänkäyntisivustoilla. Muita piha-
alueen järjestelyitä muutetaan: ajoyhteydet ja yhteisjärjestelyt uu-
sitaan.  
  
Hankkeeseen liittyen on toimitettu:  
- rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio (R1)  
- paloturvallisuuden riskiarvio (R1)  
- rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio (R1)  
- akustisen suunnittelun periaatteet  
- meluselvitys  
  
Asemakaavan laatijalla ei ole huomautettavaa hankkeesta. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaavapoikkeamat:  

- rakennuspaikalle sallittu enimmäiskerroala on entuudestaan yli-
tetty 43 k-m²:n verran. Ylitystä kasvatetaan 15 k-m²:n verran ra-
kentamalla tuulikaapit. Ylitys on yhteensä 2,4 %.  
- rakennusalaraja ylittyy tuulikaappien sekä kellarin valokuilun 
osalta.   
Perusteena poikkeamille on tarkoituksenmukainen asuntosuunnit-
telu.   
Asmakaavoittajalla ei ole ollut huomautettavaa poikkeamiin.  
  
Poikkeamat muista määräyksistä:  
- kaksi asuinhuoneistoa ei ole esteettömiä (huoneistot tunnuksilla 
37 ja 38) paikalla olevien rakenteiden ja niiden saneleman tarkoi-
tuksenmukaisen asuntosuunnittelun takia.  
  
Poikkeamatovat vähäiset ja hyväksyttävästi perustellut. Poik-
keamat ovat hyväksyttävissä. 
 

Rakennusoikeus 2640  Arabialainen luku, joka osoittaa kuinka monta neliömetriä 
kerrosalalle saa rakentaa 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 Asuin-, liike- ja toimis-
torakennus 

2883 15  2898 

      
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 597 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:  
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 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - 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.  
  
Uusista asunnoista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 171 § ja 175 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 
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________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
 Rakennustapaseloste  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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    
 
 19.09.2019 § 516 20 
 

 

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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  7-2372-19-D 
 
 LP-091-2018-00713 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Neitsytpolku 3  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0135-0003 
 Neitsytpolku 3 
Pinta-ala 2826 m² 
Kaava 7775 
Lainvoimaisuus 1981 
Sallittu kerrosala 4520 m² 
Rakennettu kerrosala 5618 m² 
Alueen käyttö Asuntokerrostalojen korttelialue (AK)  

  
Rakennusala, jolla saa olla liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai 
näihin verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä 
kerroksessa maanpäällisessä kerroksessa, mikäli yhteys kuhun-
kin tällaiseen huoneistoon järjestetään suoraan kadulta (e)  
  
AK-korttelialueella ei saa sijoittaa liike-, toimisto- tai näihin verrat-
tavia tiloja muualle kuin e-merkinnällä varustetulle rakennusalalle. 
Mikäli erityiset syyt sitä vaativat, voidaan terveydenhoito- ja lasten 
päivähoitotoimintaa palvelevia tiloja sijoittaa ensimmäisen maan-
päällisen kerroksen lisäksi myös muihin kerroksiin, kuitenkin enin-
tään 20 % tontin kerrosalasta 

 
Pääsuunnittelija Karjalainen Riku 
 arkkitehti 
 Innovarch Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos ja sisätilamuutokset 
 
 Vuonna 1955 valmistuneen viisikerroksisen asuinkerrostalon kel-

larissa ja kahdessa ensimmäisessä kerroksessa tehdään osittai-
nen käyttötarkoituksen muutos sekä rakenteellisia muutoksia 
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon omis-
tamassa kokoustilassa ja huoneistoissa.   
  
- Kirkon omistamat huoneistot A-rapun ensimmäisessä ja toises-
sa kerroksessa yhdistetään yhdeksi, samaan palo-osastoon kuu-
luvaksi, max. 180 hengen kokoontumistilaksi  
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- Kirkon omistukseensa hankkima katutason myymälätila liitetään 
seurakuntakeskukseen ja uusi, esteetön sisäänkäynti järjestetään 
sisäisin luiskin ja välipohjamuutoksin myymälän nykyisen ulko-
oven kautta. Uudet WC-tilat rakennetaan uuden yhdyskäytävän 
molemmin puolin sekä yhteen nykyisistä kerhohuoneista.  
- Asuinhuoneisto A5 yhdistetään osaksi kokoontumistilaa ja en-
simmäisen ja toisen kerroksen välille rakennetaan esteetön kulku 
sisäisen kevythissin ja portaikon kautta. Sisäpihalle johtava ny-
kyinen poistumistie ja sen viereinen ikkuna vaihtavat paikkaa en-
simmäisessä kerroksessa uuden portaikon tieltä.  
- Kappelisalia laajennetaan entiseen eteiseen esteettömän kulun 
järjestämiseksi kappelin korotettuun etuosaan. Entisestä pää-
sisäänkäyntiovesta tulee poistumistie.  
- Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtoa parannetaan ja kellariin ra-
kennetaan ensimmäisen ja toisen kerroksen palo-osastoon kuu-
luva ja näitä palveleva IV-konehuone. Tuloilma järjestetään kella-
rin ajorampin seinän yläosasta. Ilmanvaihdon kanavisto ohjataan 
kellarikerroksen katossa kappelisaliin ja muihin seurakuntakes-
kuksen tiloihin.  
- Toisen kerroksen neljästä porraskäytäväovesta kaksi suljetaan 
ja lyhyet käytävät näihin muutetaan varastokomeroiksi.  
  
Toimenpiteillä ei ole vaikutusta rakennuksen tai sen osan palo- tai 
käyttöturvallisuuteen.   
  
Toimenpiteillä ei ole vaikutusta rakennuksen kerrosalaan tai laa-
juustietoihin. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Hankkeessa poiketaan vähäisesti asemakaavan kiellosta sijoittaa 

liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja 
muualle kuin e-merkinnällä varustetulle rakennusalalle 1. kerrok-
seen. Hankkeeseen ryhtyvä perustelee poikkeamaa sillä, että 
muutoksella mahdollistetaan täysin esteetön ja asuinkerrostalon 
porraskäytävästä riippumaton sisäinen kulkuyhteys katusisään-
käynniltä toisen kerroksen kerho- ja toimistotiloihin. Asuinhuoneis-
tosta saadaan kokoontumistilakäyttöön lisäksi yksi toimisto- ja yk-
si kerhohuone.  
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Kaavoittaja on sähköpostilausunnossaan puoltanut hanketta.  
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä siitä aiheudu haittaa 
ympäristölle tai naapureille. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 245 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - 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-
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tamista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. 
 

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

§, 135 §, 175 § 
 
 

Päättäjä Johanna Backas 
arkkitehti 
puh.  310 37286 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan sähköpostilausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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    
 
 19.09.2019 § 517 27 
 

 

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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  13-2224-19-D 
 
 LP-091-2019-01587 
 
Hakija Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0410-0013 
 Pohjoinen Rautatiekatu 23 
Kaava 12290 
Lainvoimaisuus 2015 
Sallittu kerrosala 6950 m² 
Rakennettu kerrosala 6291 m² 
Alueen käyttö Liikerakennusten korttelialue ( KL )  

  
merkintä sr-1:  
Suojeltava rakennus.Rakennusta ei saa rakennustaiteellisesti ar-
vokkaana purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos-tai lisä-
rakentamistöitä, jotka turmelevat katujulkisivujen tai vesikaton ra-
kennustaiteellista arvoa tai tyyliä. 

 
Pääsuunnittelija Niemeläinen Aleksi Ilmari 
 arkkitehti 
 Futudesign Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Laajamittainen peruskorjaus Käyttötarkoitusmuutoksia Kokoon-
tumistila- ravintolaksi hyväksyminen 

 
 Haetaan rakennuslupaa tila-ja käyttötarkoitusmuutoksille olemas-

sa olevassa vuonna 1927 valmistuneessa 8-kerrroksisessa hotel-
lirakennuksessa.  
  
Työt käsittävät kokonaisuudessaan:   
- K- kerrokseen rakennetaan nostin sekä henkilöhissi. Rakenne-
taan valmistuskeittiö hotellin ravintolaa varten, varastotiloja muo-
kataan keittiön varastoiksi sekä teknisiksi tiloiksi.   
- K-kerroksen kokoustilan muutostyöt sekä henkilöstön taukotilan 
uudistus.  
- K-Autotallin käyttötarkoitus muutetaan varastoksi.  
- Pohjakerrokseen tehdään hotellin aamiaistila ja ravintola, 112 
asiakaspaikkaa, sekä keittiö.   
inva-wc siirretään hotelliaulaan, hotellin vastaanotto uudistetaan 
kokonaan, alakatto sekä paneloinnit puretaan.  
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- 1.5.kerrokseen rakennetaan 15 kappaletta uusia hotellihuoneita, 
nykyinen kokoustila siirretään keskitilaan kattoikkunoiden alle, 
keittiö puretaan pois tästä kerroksesta, avataan kulku nykyiseen 
NNKY-toimistotilaan jonne rakennetaan uusia hotellihuoneita, uu-
si IV-konehuone rakennetaan.  
- 2. kerrokseen rakennetaan mallihuone nykyisen toimistohuo-
neen paikalle. Mallihuone otetaan majoituskäyttöön muiden huo-
neiden yhteydessä.  
- 6. kerroksessa poistetaan takka sekä kabinettitilat, sauna ja al-
las puretaan, tilalle rakennetaan neljä uutta hotellihuonetta, uusi 
IV-konehuone. Uusissa huoneissa on olemassa olevat suuret kat-
toikkunat. Yhdessä uusista huoneista on parvi.  
  
Esteettömyyden parantaminen:  
  
-Muutostöiden myötä tehdään uusi LE-huone hotellin olemassa 
olevasta saunallisesta huoneesta sekä lisätään esteetön WC-tila 
aulan yhteyteen.  
Muutosalueet jakaantuvat seuraavasti:  
Kellarikerros / 319 m2  
1. kerros / 334 m2  
1,5. kerros / 748 m2  
2. kerros / 16 m2  
8. kerros / 96 m2  
Ullakko / 120 m2  
Rakennuksessa on nykyisellään 151 hotellihuonetta. Korjauksen 
myötä hotellihuoneita tulee lisää 20 kpl, jolloin hotellissa tulee 
olemaan olemaan 172 hotellihuonetta.  
Hakijan ilmoittama muutosalue on 1633 m2 rakennuksesta, ja 
korjausaste on 50%.  
  
Lausunnot   
  
Kaupunginmuseo on kannanotossaan 3.9.2019 uoltanut hanketta 
tietyin ehdoin, todeten mm. että:   
Kaupunginmuseo pitää valitettavana Pohjoisen Rautatiekadun 
puoleisen 1,5 kerroksen tilojen muutoksen hotellihuoneiksi. Julki-
sivussa kerros kuuluu liikekerrosten yhteyteen. Suunniteltu muu-
tos saattaa johtaa tarpeeseen muuttaa ikkunarakennetta, mikä tu-
lee minimoida tai tehdä rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin so-
veltuvalla tavalla. 
 

Lisäselvitys Helka- hotellin juhlasalin rakennushistoriasta on toimitettu erillinen 
selvitys tämän lupahakemuksen liitteenä.  
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Korjaustyössä ei puututa juhlasalin nykyiseen ilmiasuun. 
 

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 
 
 Poikkeaminen 1: Ympäristöministeriön asetus 1008/2017 4§ 

Asuin-, majoitus- ja työtila:   
Asuin-, majoitus ja työtilan huonekorkeuden on oltava vähintään 
2,5 metriä. Asuin-, majoitus ja työtilan vähäisen osan huonekor-
keus voi olla edellä sanottua pienempikin, ei kuitenkaan alle 2,2 
metriä.  
  
Kyseessä on olemassa olevan rakennuksen muutostyö. Uudet 
majoitushuoneet on sijoitettu ja suunniteltu olemassa olevaan ra-
kennukseen niin hyvin kuin suinkin mahdollista. Tekniikan uusimi-
sen ja olemassa olevien kerroskorkeuksien johdosta joissain ma-
joitushuoneissa on matalampi huonekorkeus kuin 2,5 metriä. Ma-
joitushuoneet on kuitenkin suunniteltu toimiviksi eikä tästä huone-
korkeuden alituksesta aiheudu käyttäjille toiminnallisia haasteita.  
  
Poikkeaminen 2: Ympäristöministeriön asetus 1008/2017 5§ 
Asuin-, majoitus- ja työtilan ikkuna: Asuin- ja, majoitustilan ikku-
nan valoaukon on oltava vähintään 1/10 huonealasta.  
  
Kyseessä on olemassa olevan rakennuksen muutostyö. Kaikissa 
muutostöiden myötä syntyvissä majoitushuoneissa on ikkuna jos-
ta on näkymä ulos mutta olemassa olevilla ikkunoilla ei saavuteta 
kaikkien huoneiden osalta 1/10 suhdelukua. Rakennus on kaa-
vassa merkitty SR-1 suojelumerkinnällä, joka käytännössä estää 
ikkunamuutokset.  
  
Muutostöiden osalta toimitaan Ympäristöministeriön asetus 
1008/2017 1§ mukaisesti .  
"Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tätä asetusta on sovellet-
tava vain, jos alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen kelvoton. Raken-
nuksen korjaus- ja muutostyöt voidaan muutoin tehdä alkuperäis-
tä ratkaisua noudattaen. Muutostöiden johdosta asumisolosuhteet 
eivät saa heikentyä."  
  
Hakija viittaa asetuksen mukaiseen toimimiseen:  
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Muutostöiden osalta toimitaan Ympäristöministeriön asetus 
1008/2017 1§ mukaisesti "Rakennuksen korjaus- ja muutostyös-
sä tätä asetusta on sovellettava vain, jos alkuperäinen ratkaisu on 
ilmeisen kelvoton. Rakennuksen korjaus- ja muutostyöt voidaan 
muutoin tehdä alkuperäistä ratkaisua noudattaen. Muutostöiden 
johdosta asumisolosuhteet eivät saa heikentyä.  
  
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa.  
  
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäise-
nä . 
 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 1633 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 03.09.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ravintolatiloihin tulee kiinnittää näkyvälle paikalle enimmäishenki-

lömäärää osoittava metalli-tms. kyltti seuraavasti:  
ravintola 112 asiakaspaikkaa 
 

 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:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.   
  
Viimeistään aloituskokouksessa tulee esittää työmaa-aluetta ja 
rakentamista koskeva työmaa- ja logistiikkasuunnitelma, joissa 
mm. esitetään, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.   
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Julkisivun uusille mainoslaitteille haettava erillinen lupa.  
  
Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on 
varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja 
olemassa olevien hotellihuoneiden välinen ilma- ja askelääne-
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neristävyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja L'n,w < 53 dB).  
Lisäksi on varmistuttava 1 ,5 kerroksessa sijaitsevien uusien ho-
tellihuoneitten ääneneristävyydestä mittauksin ulkopuolista katu-
melua vastaan.  
Tulokset on esitettävä ikkunakatselmuksessa,jossa tarkistetaan 
näitten kaari-ikkunoiden detaljit, sovitukset (listoitukset ja liittymi-
nen seinärakenteeseen) sekä väri.  
Ikkunakatselmukseen on kutsuttava vastaavan työnjohdon, pää-
suunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan lisäksi 
edustaja rakennusvalvonnan lupayksiköstä sekä kaupunginmu-
seosta.  
Työssä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-k §:t, 125§,133§,135§ 
 
 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankekuvaus  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  14-2370-19-D 
 
 LP-091-2019-04741 
 
Hakija Amerikan Yhdysvallat  
 
Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0517-0022 
 Stenbäckinkatu 22 
Pinta-ala 1561 m² 
Kaava 9935 
Lainvoimaisuus 1991 
Alueen käyttö A 6 Asuntorakennusten korttelialue. Luku osoittaa asuntojen 

enimmäismäärän tontilla. 
 
Pääsuunnittelija Holmedahl Anne Linnea 
 rakennusarkkitehti 
 Pen & Hammer 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivumuutokset, vähäisiä muutoksia sisätiloissa 
 
 Päärakennuksen ikkunat ja ovet uusitaan, ensimmäisen kerrok-

sen ikkunoiden eteen asennetaan kalterit. Autotallin ovet uusitaan 
metallisina, väri vanhan mukaan. Julkisivu kunnostetaan, julkisi-
vuvalaistus uusitaan, syöksytorvet uusitaan kuparisina. Parvek-
keet peruskorjataan, parvekekaiteet uusitaan vanhan mallin mu-
kaan. Sisääntuloportaat uusitaan, kaide lisätään. Esteettömyyttä 
parannetaan rakentamalla ramppi sisääntuloon.   
  
Piharakennuksen julkisivurappaus ja sokkeli kunnostetaan. Ulko-
ovet ja autotallin ovi uusitaan. Osa ikkunoista uusitaan ja osa 
kunnostetaan. Kellarin ikkunat sekä sisääntulokerroksen oven 
viereiset ikkunat varustetaan kaltereilla.   
   
Lisäksi molempien rakennusten sisätiloissa tehdään vähäisiä 
muutoksia. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

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

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  20-2379-19-D 
 
 LP-091-2019-04968 
 
Hakija KOy Porkkalankatu 5 c/o Intertrust (Finland)  
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0789-0001 
 Porkkalankatu 5 
Kaava 8547 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö K; Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Haasmaa Esko Mikael 
 arkkitehti 
 Synopsis Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Toimistorakennuksen tilamuutoksia ja terassin rakentaminen 
 
 Toimistorakennuksen 7. kerroksessa oleva saunaosasto puretaan 

ja muutetaan avotoimistoksi sekä kerroksen toiseen sivuun ra-
kennetaan olevan avotoimiston tilalle uusi saunaosasto. Uuden 
saunaosaston yhteyteen avataan ikkunan kohdalle vesikatolle 
johtava ovi ja rakennetaan vesikatolle kattoterassi.    
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

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-
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valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  21-2330-19-C 
 
 LP-091-2019-05872 
 
Hakija Senaatti-kiinteistöt  
 
Rakennuspaikka Hermanni, 091-021-0674-0003 
 Ristikkokatu 8 
Pinta-ala 102290 m² 
Kaava 12402 
Lainvoimaisuus 2017 
Sallittu kerrosala 75351 m² 
Rakennettu kerrosala 31998 m² 
Alueen käyttö YVK   

Vankeinhoitoa palvelevien rakennusten korttelialue  
  
Sr-1, Historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus, jo-
ta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- ja lisä-
rakentamistöitä, jotka turmelevat julkisivujen tai vesikaton histori-
allista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennukses-
sa on aikaisemin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus 
korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan ra-
kennuksen luonteeseen hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Vehanen-Sinda Arja Marjatta 
 arkkitehti 
 arkkitehdit MV oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Katoksen rakentaminen 
 
 Hankkeessa rakennetaan Helsingin vankila D-osaston (rakennus 

004) sisäänkäynnin yläpuolelle katos. Alueella on voimassa oleva 
asemakaava. Rakennus, johon katos sijoittuu, on merkitty suoje-
lumerkinnällä sr-1. Alue kuuluu myös valtakunnallisesti merkittä-
vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen RKY-alueisiin ja Sörnäis-
ten vankila erityisesti vankeinhoidon rakennusperinnön avainkoh-
teisiin.     
   
Kulku hankkeessa katettavassa portaassa ja sisäänkäynnissä on 
vilkasta. Ullakon ilmanvaihdon tehostamisesta huolimatta räys-
täälle on kertynyt talvella vaarallisesti jääpuikkoja ja porras on liu-
kas.    
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Katoksen rakenteet sopeutetaan suojeltuun ympäristöön sr-1 -
kaavamääräykset huomioiden. Teräsrunko on mustaksi maalattu 
ja itse katos sekä räystäskourut graffitin harmaat.   
  
Muiden osastojen sisäänkäyntien yhteyteen vastaavat katokset 
on jo aiemmin rakennettu peruskorjausten yhteydessä tai erik-
seen. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 

suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta. Valvon-
taa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan hankkeeseen 
ryhtyvän toimesta.              
      
Tässä luvassa käsitellään ainoastaan muutoksen kaupunkikuval-
lisia vaikutuksia. Luvan tekniset muutosvaikutukset jäävät raken-
nushankkeeseen ryhtyvän vastattavaksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki § 117, 118, 126, 133 
 
 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 19.09.2019 § 521 51 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  30-2350-19-D 
 
 LP-091-2019-04428 
 
Hakija As Oy Iso Puistotie 15 c/o Freddis Oy Ab  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0052-0015 
 Munkkiniemen puistotie 15 
Pinta-ala 1560 m² 
Kaava 2994 
Lainvoimaisuus 1950 
Alueen käyttö Asuntotontti. Rakennusala 6-kerroksista, enintään 20 m. korkeata 

rakennusta varten. 
 
Pääsuunnittelija Vesalainen Tuomas Kristian 
 insinööri 
 Granlund Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen linjasaneeraus, sisätilamuutoksia sekä jätekatok-
sen ja polkupyöräkatoksen rakentaminen 

 
 Arkkitehtien O.Leka ja K. Arajärvi 1951 suunnitteleman viisi 

asuinkerrosta, katutason liiketilakerroksen sekä kellarin käsittävän 
kerrostalon asuinhuoneistojen märkä- ja wc-tilat peruskorjataan. 
Vesi- ja lämpöjohtonousut asennetaan porrashuoneessa vanhaan 
käytöstä poistettavaan sähkönousutilaan. Jätevesiviemärit tontti-
viemäri mukaan lukien uusitaan. Ilmanvaihtojärjestelmä kunnoste-
taan.  
  
Pihan puoleinen ulko-ovi uusitaan.   
  
Kellariin rakennetaan talopesula lämmönjakokeskukselta vapau-
tuvaan tilaan. Muutama sisäpuolinen oviaukko ummistetaan. Ra-
kennetaan uusi ulkopuolinen kellariin johtava porras ja polkupyö-
räluiska vanhan purettavan portaan tilalle.  
  
Piha-alueella tehdään muutoksia, uusitaan salaojajärjestelmä ja 
parannetaan sadevesien hallintaa sekä rakennetaan viherkattoi-
set jätekatos ja polkupyöräsuoja. Jätekatos rakennetaan yhden 
metrin etäisyydelle naapurin rajasta, rakentamiselle on saatu 
naapurin suostumus.   
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Uuden ulko-oven, ulkoportaan sekä jätekatoksen ja polkupyörä-
katoksen detaljisuunnitelmat on toimitettu lupahakemuksen mu-
kana. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa, 
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. 
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten 
toteuttamista. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 135 § 
 
 

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
 Naapurin suostumus  
 Hankesuunnitelma  
 Ote taloyhtiön hallituksen pöytäkirjasta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  31-2290-19-A 
 
 LP-091-2019-00281 
 
Hakija XXXX 
 XXXX 
 XXXX 
 XXXX 
 XXXX 
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0097-0002 
 Tiirasaarentie 23 
Pinta-ala 1185 m² 
Kaava 11932 
Lainvoimaisuus 2010 
Sallittu kerrosala 415 m² 
Rakennettu kerrosala 205 m² 
Alueen käyttö AO II Erillispientalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Heikkinen Voitto Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Sakari Heikkinen 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kaksikerroksisen, kellarillisen paritalon rakentaminen 
 
 Hanke sijoittuu Lauttasaareen, Tiirasaarentielle kortteliin 31097 

tontille 2. Tontteja 2, 3, ja 4 varten laadittu asemakaavan muutos 
11932 on hyväksytty 21.4.2010. Asemakaavan muutoksessa on 
suojeltu kolmen 1950-luvulla valmistuneen asuinrakennuksen ko-
konaisuus ja jokaiselle tontille on lisäksi osoitettu rakennusala ja -
oikeus kaksikerroksiselle erillispientalolle.  
  
Tontilla sijaitsee arkkitehti Heimo Riihimäen suunnittelema, alku-
peräisessä asussaan hyvin säilynyt sr-2-suojelumerkinnällä va-
rustettu asuinpientalo.  
  
Pohjaratkaisu  
  
Tontille rakennetaan kaksikerroksinen, kellarillinen paritalo, jossa 
asuntojen sisäänkäynnit ovat kellarin tasolla. Kellariin sijoittuvat 
asuntojen harraste-, sauna-, kodinhoito- ja varastotilat. Ensim-
mäisessä kerroksessa on asuntojen keittotila-ruokailuhuone-
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olohuonekokonaisuus ja toisessa kerroksessa kolme makuuhuo-
netta, vaatehuone ja kylpyhuone.  
  
Julkisivut  
  
Julkisivujen pääasiallinen materiaali on asemakaavan mukaisesti 
vaalea rappaus. Rappaus on tehty lämpöharkon päälle. Osassa 
julkisivua on tehosteena käytetty ruskeaksi kuultokäsiteltyä puuta. 
Kattomuoto on harjakatto, vesikatemateriaalina musta pelti. Ikku-
nat ovat alumiinipintaisia, väriltään mustia.  
  
Tontin käyttö  
  
Oleva ajoliittymä säilytetään lähes paikallaan. Rakennettavat au-
topaikat (2 ap) sijoitetaan peräkkäin tonttiliittymätien luoteispuolel-
le. Tontilla säilytetään mahdollisuuksien mukaan olevia puita ja is-
tutetaan uusia alustavan pihasuunnitelman mukaan. Jätteiden 
säilytys sijaitsee kadun varressa liittymän luoteispuolella. Huleve-
sien imeyttämiseksi piha-alueen kulkutiet tehdään vettä läpäisevi-
nä, tonttien rajoille sekä pihan keskialueelle tehdään painanteet, 
joissa virtaushidasteet. Kattovedet johdetaan rännikaivoihin. 
Asemapiirustuksessa on esitetty hulevesien johtamisen periaat-
teet.   
  
Erityisselvitykset:  
- Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista  
- Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet  
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1  
- Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio, riskitasoluokka R1  
- Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka B (2018)  
  
Muut päätökseen liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat:  
- Alkukatselmusmuistio 29.4.2019  
- Kauppakirja  
- Lainhuutotodistus  
- Naapurin kuuleminen, 8 kpl  
- Naapurin huomautus  
- Vastine naapurin huomautukseen  
- Liitoskohtalausunto ja -kartta  
- Alustava pihasuunnitelma  
- Kerrosalakaavio 
 

Lisäselvitys Olevan rakennuksen kerrosala on kuntarekisterin mukaan 205 
kem2. Uudisrakentamisen jälkeen tontin käytetty rakennusoikeu-
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dellinen kerrosala on 410 kem2. 
 
Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 

ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta.  
  
Naapurikiinteistön 31-97-1 (Tiirasaarentie 21) haltijat ovat huo-
mauttaneet mm. seuraavista asioista lupahakemukseen liittyen:  
 - Talon sijainnista liian lähellä heidän tonttinsa rajaa (1 m). Sijain-
ti varjostaa heidän piha-aluettaan sekä osaa taloa. Lisäksi he 
epäilevät, että uudisrakennusta ei pystytä rakentamaan eikä huol-
tamaan oman tontin puolelta.  
- Rakennuksen liiasta korkeudesta ympäröiviin rakennuksiin näh-
den sekä kolmikerroksisuudesta (kadunpuoleinen julkisivu).  
Lisäksi he esittävät huolensa tontillansa, rajan tuntumassa kasva-
vien puiden selviämisestä rakentamisen yli sekä heidän taloonsa 
kiinteänä osana kuuluvan betonimuurin säilymisestä kokonaisuu-
dessaan ehjänä.  
  
Muut naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta 
tai poikkeamisesta.  
  
Hankkeeseen ryhtyvät ovat antaneet vastineensa huomautuk-
seen, jossa toteavat mm. seuraavaa:  
- Rakennuksen sijainti ja korkeus ovat asemakaavan mukaisia.  
- Rakennus on kaksikerroksinen ja kellarillinen ja kellari on pää-
osin maanpinnan alapuolella.  
- Rakentaminen ei edellytä naapuritontin käyttöä.  
- Olevaa betonimuuria ei poisteta. Mikäli muuri joudutaan maan-
rakennustöiden aikana avaamaan, palautetaan elementit töiden 
valmistuessa takaisin paikoilleen.  
- Rakennushanke ei sisällä toimenpiteitä, jotka edellyttäisivät 
naapurin suostumusta.  
Hankkeeseen ryhtyvät esittävät, että ennen töihin ryhtymistä pi-
dettäisiin katselmus, missä tarkastetaan betonimuurin sijainti ja 
sovitaan rakentamisen aikaisista menettelyistä.  
  
Lupakäsittelijän huomioita:  
- Rakennus sijaitsee voimassa olevan asemakaavan rakennus-
alalla. Tonttien 1 ja 2 välisen rajan suuntainen uudisakennusalan 
raja sijaitsee noin yhden metrin etäisyydellä tontin 31-97-1- rajas-
ta.  
- Rakennus on asemakaavan mukaisesti kaksikerroksinen ja kä-
sittää kellarin, joka maankäyttö- ja rakennuslain määritelmän 
(MRL 115 §) mukaisesti sijaitsee pääosin maanpinnan alapuolel-
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la. Nykyinen talotekniikka edellyttää suuremman kerroskorkeuden 
kuin 1950- ja 60-luvun rakennuksissa on ollut. Samoin rakenne-
paksuudet (mm. välipohja) ovat kasvaneet, mikä myös lisää ra-
kennuksen korkeutta. Jotta uudisrakennuksen harjakorkeus saa-
taisiin saman korkuiseksi kuin tontilla olevan rakennuksen ja naa-
puritontin rakennuksen korkeus ovat, olisi kaavan sallituksi ker-
rosluvuksi pitänyt osoittaa Iu1/2 (puolitoistakerroksinen). 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poikkeaminen asemakaavasta:  

  
Rakennettavat autopaikat (2 kpl) sijoittuvat peräkkäin ja toinen 
niistä ylittää ohjeelliselle pysäköintipaikalle osoitetun alueen rajan.  
Perustelu: Sijoittamisella on saatu etäisyyttä rajan tuntumaan ra-
kennettavaan naapuritontin rakennukseen.  
  
Poikkeus on ohjeellisesta, ei määräävästä rakennusalasta ja se 
on perusteltu. Poikkeaminen ohjeellisesta rakennusalan rajasta 
on vähäinen. eikä sitä voida pitää varsinaisena asemakaavasta 
poikkeamisena. 
 

Rakennusoikeus 415 (210 + 205) Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä Uudis-
rakennuksen rakennusalalla 205 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  205  205 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 14  14 

      
Autopaikat Rakennetut 2 
 Yhteensä 4 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 302 m² 
Tilavuus 1060 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
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 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 27.06.2019 
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:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle 
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aloituskokous. Kokouksesta sovitaan Rakennusvalvontapalvelun 
tarkastusinsinöörin kanssa.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.   
  
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.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneelle naapurille.  
  
Ennen työn toteuttamista on Rakennusvalvontapalvelun arkkiteh-
dille toimitettava julkisivurappauksen värisuunnitelma. Ennen 
suunnitelman toimittamista rakennuspaikalla on pidettävä rap-
pausmallikatselmus, jossa paikalla on Rakennusvalvontapalvelun 
arkkitehdin lisäksi rakennus-/pääsuunnittelija ja hakijan edustajat. 
Mallikatselmuksessa määritellään lopullinen hyväksyttävä sävy ja 
toteutustapa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-d ja f-j §, 120 d 

§, 121 §, 122 §, 122 a, 125 §, 133 §, 135 §, 141 §, 150 §, 150 f §, 
153 § 
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Päättäjä Päivi Teerikangas 
arkkitehti 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin huomautus  
 Vastine naapurin huomautukseen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  31-2368-19-D 
 
 LP-091-2019-00886 
 
Hakija Asunto Oy Meripuistotie 5  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0003-0008 
 Meripuistotie 5 
Kaava 2948 
Lainvoimaisuus 1951 
Alueen käyttö Asunto- tai liikekortteli 
 
Pääsuunnittelija Barnes Jonna 
 arkkitehti, rakennusarkkitehti 
 Sitowise Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Vesikaton uusiminen 
 
 Vuonna 1955 valmistuneen asuinkerrostalon vesikate, kattoturva-

laitteet ja osa alusrakennetta uusitaan.  
  
Rakennekerroksia täydennetään levytyksellä. Asennetaan katto-
varusteita.  
  
Uusiminen tehdään alkuperäisiä ratkaisuja noudattaen, kuten py-
syttämällä päätyräystään mitoitus ja alkuperäinen väritys ennal-
laan. Uusimisen yhteydessä tehdään tarkoituksenmukaiset raken-
teelliset tiivistys- ja vahvistustoimenpiteet.  
  
Rakenne- ja detaljisuunnitelmat on toimitettu lupahakemuksen yh-
teydessä. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 § ja 125 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  45-2359-19-D 
 
 LP-091-2019-06675 
 
Hakija As.Oy Kajaaninlinnantie 4  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0062-0001 
 Kajaaninlinnantie 4 
Kaava Asemakaava 4959 
Lainvoimaisuus 1961 
Alueen käyttö ALK  Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Suonto Yrjö Ilmari 
 arkkitehti 
 Studio Suonto Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Julkisivumuutokset 
 
 Asuinkerrostalon porrashuoneista käytettävät tuuletusparvekkeet 

puretaan. Tilalle rakennetaan nk. ranskalaiset parvekkeet, joiden 
ovi sijoitetaan vanhan parvekeoven paikalle.   
  
Kaide toteutetaan metallirakenteisena ja sen umpiosa on raken-
nuslevyä alkuperäisen kaiteen mukaisella tavalla. Muutosalueen 
julkisivupinnoitusta uusitaan. Uudet parvekeovet toimivat savun-
poiston kannalta samalla tavalla kuin vanhat ovet. Uudet ovet va-
rustetaan turvalaseilla.  
  
Sisäänkäyntikatokset puretaan ja tilalle rakennetaan aiempaa 
kookkaammat, rakennuksen betonirunkoon teräsrakentein tuetut 
katokset. Asennetaan turvalasein varustetut, osaltaan kantavina 
rakenteina toimivat sivuseinäkkeet. Sisäänkäyntien valaistusta 
parannetaan, rakennetaan sisäänkäyntitasanne.   
  
Muutoksilla ei heikennetä sisäänkäynnin esteettömyyttä. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

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

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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.  
  
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaavat siitä, 
että ovien kynnyskorkeudet yms. asiat eivät huononna esteettö-
myyttä muutostyön yhteydessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 MRL 125 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankeselostus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, jolloin sen 
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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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  45-2384-19-B 
 
 LP-091-2019-07294 
 
Hakija Kauppakeskus Itis Oy  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0173-0014 
 Turunlinnantie 10 
Pinta-ala 2575 m² 
Kaava Asemakaava 9851 
Lainvoimaisuus 1992 
Sallittu kerrosala 3900 m² 
Rakennettu kerrosala 3839 m² 
Alueen käyttö K  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Salo Marko 
 arkkitehti, rakennusinsinööri 
 Avarc Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutoksia 
 
 Kauppakeskuksen liiketilajärjestelyissä tehdään muutoksia.   

  
Kaksikerroksinen liiketila (tunnuksella 1304-2306) jaetaan kerrok-
sittain. Kerrokset yhdistävä sisäinen porras puretaan ja aukko ra-
kennetaan umpeen.  
  
1. kerroksen liiketila (tunnuksella 1304) muutetaan ravintolaksi ja 
tilaan rakennetaan valmistuskeittiö. Rakennetaan saniteettitilat, 
jotka ovat yhteiset viereisen ravintolatilan (tunnuksella 1302) 
kanssa.  
  
Toisen kerroksen liiketilojen (tunnuksella 2308 ja 2304) välille ra-
kennetaan siltamainen kulkuyhteys nk. Pikku-Bulevardin yli ole-
massa olevan tuulikaapin yläpuolelle.   
  
Kerrosalan lisäys on noin 43 kem².  
  
Kiinteistön laajuustiedot saatetaan ajan tasalle. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
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kaavan sisältö huomioon ottaen. 
 
Rakennusoikeus 3900 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 liike- ja toimistoraken-
nusten kerrosalaa 

3839 43  3882 

      
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 942 m² 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
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 Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa 

työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä 
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten asioiden vuoksi. Purkamistyössä tulee huolehtia 
asianmukaisesta työsuorituksesta ja suojauksesta erityisesti hai-
tallisten aineiden osalta.   
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §. 
 

 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Rakennusoikeuslaskelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 19.09.2019 § 526 84 
 

 

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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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  46-2362-19-D 
 
 LP-091-2019-07261 
 
Hakija Kiinteistö Oy Höyläämöntie 5  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0025-0017 
 Höyläämötie 5 
Pinta-ala 1716 m² 
Kaava 10975 
Lainvoimaisuus 2001 
Alueen käyttö Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)  

  
Uudisrakennettaessa tulee rakennuksen ensimmäinen kerros ra-
kentaa teollisuusrakennuksen vaatimusten mukaisesti.  
Liike- ja myymälätiloja saa sijoittaa vain rakennusten ensimmäi-
seen kerrokseen.  
Rakennukseen saa sijoittaa vain ympäristöhäiriötä aiheuttamaton-
ta toimintaa. 

 
Pääsuunnittelija Pukkila Tuula Marjatta 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Siltanen ja Laakso Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos toimitilarakennuksessa 
 
 Rakennus sijaitsee toimitilarakennusten korttelialueella. Sen on 

suunnitellut Aarne Ervin toimisto 1964.  
Rakennuslupaa haetaan rakennuksen toisen (2.) kerroksen käyt-
tötarkoituksen muuttamiselle toimisto-ja liiketilaksi sekä sen edel-
lyttämille muutostöille.   
  
Ensimmäisen kerroksen myymälätila on muutettu eläinlääkäri-
aseman toimitilaksi 2010 (rakennuslupa 46-2927-10-D).  
  
Eläinlääkäriaseman toiminnan muutos 24/7 -palveluksi ja pää-
konttorin siirtyminen kohteeseen lisää toimistotilojen tarvetta 
eläinlääkäriaseman välittömässä läheisyydessä.  
  
Hakijan ilmoittama muutosalue on 949 m2 ja korjausaste 50%.  
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Poiketaan asemakaavan autopaikkavaateesta.  

  
Asemakaavan mukainen autopaikkavaatimus on toimisto- ja liike-
tilat 1 ap / 100 kem2, teollisuus- ja varastorakennukset 1 ap / 150 
kem2.  
Nykytilanteen mukainen koko kohteen (4707 kem2, ei muutosta) 
autopaikkavaatimus on 35 ap. Suunnitelman mukaisen tilanteen 
autopaikkavaatimus on 38 ap.  
  
Hakijan perustelu  
  
Tontilla on autopaikkoja yhteensä 26 kpl. Tontilla 46025 / 16 si-
jaitsevalta LPA-alueelta tontin 46025/17 käyttöön osoitettuja au-
topaikkoja ei ole vapaana.  
Tällä hetkellä rakennuksen 3.-5. kerros eivät ole käytössä, ja ny-
kyiset paikat riittävät suunnitelman mukaiselle käytölle kerroksis-
sa 1 ja 2, vaatimus on 19 ap. Puuttuvat autopaikat vuokrataan 
naapuristosta sitä mukaa kuin 3.-5. kerrosten tilat otetaan käyt-
töön.  
  
Poikkeamista on pidettävä vähäisenä ja perusteltuna. 

 
Autopaikat Rakennetut 26 
 Yhteensä 26 
 
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 - Kvv-työnjohtaja 
 - Iv-työnjohtaja 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 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.  
  
Rakennuksesta ja muutosalueesta on laadittava käyttö- ja huolto-
ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§, 133§,135§,175§ 
 
 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, 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 08.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.10.2024. 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 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
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- 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 
kuittaus vastaanottajalle.  
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Viimeinen muutoksenhakupäivä 04.10.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 05.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 30.06.2024. 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 

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.  
 

 

  

 


