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Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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  RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  2-2479-19-D 
 
 LP-091-2019-00788 
 
Hakija Asunto Oy Vuorikatu 6 c/o FinCap Kiinteistövarainhoito  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0002-0002 
 Vuorikatu 6 
Kaava 11859 
Lainvoimaisuus 2009 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
sr-2; Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti 
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sel-
laisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisi-
vun tyyliä tai kadunpuoleisen vesikaton perusmuotoa. Mikäli ra-
kennuksessa on aikaisemmin suoritettu tälläisiä toimenpiteitä, on 
rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaa-
maan rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla. 

 
Pääsuunnittelija Niiranen Jarkko Kalervo 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Sankari Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinhuoneiston jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 5. ja 6. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto B 

26 palautetaan kahdeksi asuinhuoneistoksi B 26 ja B 28. Huo-
neistot erotetaan toisistaan korvaamalla aikaisemmin rakennetut 
kahden päällekkäisen asunnon väliset portaat pääpiirustuksissa 
esitetyllä palo-osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella.  
  
Asuinhuoneistojen jakamisen yhteydessä huoneistojen painovoi-
maiseen ilmanvaihtoon rakennetaan koneellinen poistoilmanvaih-
to. Vesikatolle asennetaan uusi huippuimuri, joka maalataan vesi-
katon sävyyn.  
Lisäksi tehdään muutoksia märkätiloihin sekä keittiötiloihin.  
  
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.  
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Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

Lisäselvitys Asuinhuoneistot on yhdistetty aiemmin luvalla 2-4061-07-D. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka lähinnä paloakestävä 
________________________________________________________________________________ 

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.  
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 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 117 §, 117 a-j §, 118 §, 125 §, 133 § 

ja 135 § 
 
 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 26.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  2-2511-19-D 
 
 LP-091-2019-07367 
 
Hakija Oy F.W. Grönqvist Ab, c/o Realia Management Oy  
 
Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0033-0010 
 Kluuvikatu 1 
Kaava 6696 
Lainvoimaisuus 1972 
Alueen käyttö AL; Liikerakennusten korttelialue   

   
ark; Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten rakennusala. Tällä osalla tonttia ei saa suorittaa sel-
laisia purkaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisten 
julkisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen kulttuurihistoriallista tai 
rakennustaiteellista arvoa ja tyyliä. Rakennusten em. arvojen säi-
lymiseksi maistraatti voi sisäasiainministeriön rakennusten palon-
kestävyydestä antaman päätöksen estämättä sallia poikkeuksia 
välipohjia, yläpohjia ja ullakolle sisustettavia huonetiloja koskevis-
ta määräyksistä. Päärakennuksen kellarikerrokseen ja ullakkoti-
laan sekä piharakennuksiin saadaan rakentaa kerrosalaan lasket-
tavia myymälä- ja työtiloja. Asuntoja sallitaan enintään 25 % ker-
rosalasta. 

 
Pääsuunnittelija Narjus Sarlotta 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Sarc Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen sisäisiä muutoksia 
 
 Vuonna 1883 valmistuneen, arkkitehti Theodor Höijerin suunnitte-

leman rakennuksen, Grönqvistin talon, 5. kerroksessa yhdiste-
tään noin 50m2 huoneisto viereiseen toimistotilaan. Muutoksen 
yhteydessä lisätään kolme wc-tilaa. Kantaviin seinärakenteisiin 
laajennetaan ja lisätään oviaukkoja. Laajennettuun toimistotilaan 
lisätään jäähdytystä ja talotekniset järjestelmät uusitaan pienen 
toimistotilan osalta.   
  
Rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä toimitetussa 
hankeselvityksessä on otettu kantaa suojeluasioihin.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 08.10.2019 § 562 9 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 
 

Nykyiset kipsikatot kunnostetaan tarvittaessa alkuperäiseen 
asuun ja uudet jäähdytyspaneelit ripustetaan yhtenäisinä levy-
kenttinä tilan keskikohtaan siten, että alkuperäisten kipsikattojen 
listat jäävät näkyviin. Hankeselvityksen mukaan kaikissa muutos-
toimenpiteissä tullaan huomioimaan asemakaavamääräyksissä 
esitetyt rakennussuojelulliset rajoitteet.  
  
Palotekninen lausunto on toimitettu rakennusvalvontaan lupaha-
kemuksen yhteydessä.   
   
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.   
   
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta. 
 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 170 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 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

ja 135 § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 26.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  3-2537-19-CMY 
 
 LP-091-2019-04103 
 
Hakija Kiinteistö Oy Unioninkatu 14, c/o Cbre Finland  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0053-0004 
 Unioninkatu 14 
Kaava 12514 
Lainvoimaisuus 2018 
Alueen käyttö K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma 
 
 Haetaan lupaa mainoslaitteiden sijoittamiselle hotelliksi muutetun 

entisen toimistorakennuksen julkisivuun.   
  
Paikka on rakennuskulttuurisesti arvokas ja omalla tavallaan nä-
kyvä. Rakennus sijaitsee lähellä Unioninkadun päätteenä olevaa 
Tähtitornia, eikä mainos saa tulla häiritsevästi tämän näkymän 
eteen tai hallita näkymää Tähtitornilta Unioninkatua pitkin pohjoi-
seen. Toisaalta Eteläisen Makasiinikadun kohdalla pystyvalomai-
nos näkyy tietystä sektorista Kasarmitorille ja toisessa suunnassa 
merelle.   
  
Suunnitelma on ollut kaupunkikuvatyöryhmässä, jonka lausun-
nossa todettiin, että pystysuuntaiset valomainokset ovat tarpeet-
toman suuria ja niitä tulee vielä pienentää. Edellytettiin myös, että 
Unioninkadun suuntaisen pystyjulkisivumainoksen (Kallion kirkko-
Observatorio-akselilla) tulee olla valaisematon. Suunnitelmaa 
puollettiin edellä mainituin ehdoin. Kirjaimia on lausunnon mukai-
sesti pienennetty. Unioninkatu on merkittävä hotellivieraiden lä-
hestymissuunta. Suunnitelmaa kehitettäessä, katsottiinkin, että 
koska kirjaimia on oleellisesti pienennetty, voi opasteena toimiva 
pystymainos koostua valokirjaimista. Valomainosten valotehon on 
oltava kuitenkin säädettävissä ja himmennettävissä. 
 

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

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-

den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
nosten vaihtuessa.  
  
Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.  
  
Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tu-
lee poistaa.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.  
  
Valomainoksen valovoiman tulee olla säädettävissä siten, että si-
tä voidaan tarvittaessa säätää himmeämmäksi. Mahdollisten on-
gelmien ilmetessä voidaan paikalla järjestää viranomaistarkastus, 
johon kutsutaan kiinteistön haltijan ja rakennusvalvonnan edusta-
jat sekä pääsuunnittelija. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto  
 3d mallinnus  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  4-2517-19-CMY 
 
 LP-091-2019-06806 
 
Hakija Suomi Building Finland REC Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0066-0010 
 Kalevankatu 6 
Kaava 11300 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue ( AL)  

  
so -merkintä = Tontin osa, jolla olevaa rakennusta tai sen osaa ei 
rakennushistoriallisen arvonsa tai arvokkaan kaupunkikuvan takia 
saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Tällä osalla tonttia ei saa suo-
rittaa sellaista uudisrakentamista eikä sellaisia lisärakentamis-
,muutos- tai korjaustöitä jotka turmelevat rakennuksen julkisivujen 
tai kaupunkikuvan rakennustaiteellista arvoa. 

 
Pääsuunnittelija Davidsson Aki 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit Davidson Tarkela Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma 
 
 Mainoslaitteiden ja opasteiden sijoittaminen omalle kiinteistölle.   

  
Varataan rakennukseen suunnitelmassa esitetyt mainospaikat.  
  
Haetaan lupaa mainoksille Kalevankadun julkisivulle katutasoker-
rokseen ja 2. - 4.  kerrokseen.   
  
Mainostekstit seinässä tehdään itsevalaisevista kuparireunaisista 
irtokirjaimista, joiden etupinnan sävy valitaan kunkin yrityksen 
graafisen ohjeistuksen mukaan, kupariset reunat patinoidaan rus-
keanmustaksi.  
  
Liikemerkin korkeus on max 400 mm,käytettäessä pieniä kirjaimia 
on kirjasimen pienen kirjaimen vartalon korkeus korkeintaan 400 
mm.  
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- mainoksia 1 kpl / liike / julkisivu  
- kiinnitys siroin , seinän väriin maalattavin kiskokiinnikkein 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
nosten vaihtuessa.  
  
Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle 
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.  
  
Valomainoksen valovoiman tulee olla säädettävissä siten, ettei se 
riko kirkkaudellaan kaupunkikuvan tasapainoa. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  4-2522-19-D 
 
 LP-091-2019-05687 
 
Hakija Asunto Oy Hietalahdenranta 15 - Bostads Ab Sandvikskajen 15  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0082-0002 
 Köydenpunojankatu 1 
Kaava 8501 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö Asuinrakennusten rakennusala ( AK )  

  
merkintä so=  
Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala.  
Tässä tontin ja alueen osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei 
saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellai-
sia lisärakentamis tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen 
tyyliä tai kadunpuoleisen vesikaton muotoa. 

 
Pääsuunnittelija Ahlman Marcus Gustav 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Jälkiasennushissin rakentaminen porrashuoneeseen B 
 
 Köydenpunojankatu 1 kohde on arkkitehtien Grahn- Hedman- 

Wasastjerna vuonna 1905 suunnittelema jugend-tyyliä edustava 
asuinrakennus.  
Rakennuksessa on neljä porrashuonetta (A,B,C sekä E) josta 
pääporras A on varustettu hissillä.  
  
Taloyhtiö hakee rakennuslupaa hissittömän B-portaan varustami-
selle nykyisen rakennusrungon ulkopuolelle asennettavalle hissil-
le. Uusi hissin kuilu tehdään pihan puolella selkeänä rapattuna 
pintana, vanhasta rakenteesta lasilla erotettuna. Parvekkeiden 
kohdalla sekä maantasossa lasitus tehdään turvalasilla.  
Hissille on käynti kadulta porraskäytävän läpi ja toteutettavan por-
taan kautta.  
  
Samassa yhteydessä uusitaan nykyiset tuuletusparvekkeet (2kpl) 
uudesta hissikuilusta tuettuna. Uudet parvekkeet toteutetaan 
noudattaen nykyisten parvekkeiden muotokieltä.  
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Kaiteet uusitaan pinnakaiteina vanhan mallin ja nykymääräysten 
mukaisina.  
  
Esteettömyys  
  
Hissin rakentaminen parantaa merkittävästi B-portaan esteettö-
myyttä.  
Nykyisen porrashuoneen mitoituksesta johtuen uusi hissi tulee 
pysähtymään kerroksissa aina portaan välitasanteen kohdalle. 
Hissin rakentamisen yhteydessä tehdään tekninen varaus por-
rashissille välitasanteilta kerrostasanteille.  
Katutasossa esteetön kulkureitti järjestetään pihan kautta siten, 
että sisääntulon edessä olevien portaisiin tehdään porrashissiva-
raus.  
  
Hakijan ilmoittama muutosalue on 67 m2, ja korjausaste 50%.  
  
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta tai ympäristöä. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta.   
Naapuritontin 91-4-82-30 haltija on esittänyt hakemuksesta ja/tai 
poikkeamisista 5.9.2019 seuraavat huomautukset:  
  
1. Hanke tulee estämään huomauttajan päätyseinän huollon ja 
kunnossapidon hissin rakennusalueella jatkossa.  
  
2.Hissin asennus saatta estää keittiölinjan ilmanvaihtoon liittyvien 
tuloilmaventtiilien käytön.  
  
3. Pihamuurin purkaminen rakennusalueelta tulee tehdä niin, ettei 
naapuriin aiheudu vahinkoa.  
  
4. Hissi tulee rakentaa irti naapurin seinästä niin, ettei ääni-
kosteus ym. haittoja synny.  
  
Hakija tontilla 91-4-82-2 on antanut asiassa vastineen naapurin 
huomautuksiin 10.9.2019, jossa todetaan mm.:  
  
Uuden hissikuiluun liittyvä rakentaminen tehdään As Oy Hietalah-
denranta 15 omalla tontilla. Osa naapurin, as Oy Wipusen tontin 
puolella olevasta muurista jää rakennettavan hissin taakse.  
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As Oy Wipusen tuloilmaventtiilit sijaitsevat tonttien välisessä muu-
rissa eikä venttiileistä ole laadittu rasitesopimusta, eikä sellaista 
edellytetä.  
  
Runkorakenteita tai hissin koneistoa ei tulla rakentamaan kiinni 
As Oy Wipusen tontin puolella oleviin rakenteisiin vesikatetta se-
kä pystysuuntaista vesitiivistettä lukuun ottamatta.  
  
Lupapäätös toimitetaan huomautuksen tehneelle yhtiölle: As Oy 
Wipunen tontilla 91-4-82-30 
 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 19.09.2019 
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: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
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 Ennen työn aloittamista on rakennusvalvontapalvelun  raken-
neyksikölle esitettävä suunnitelma, jota noudattamalla esitetään 
pölyn ja lietteen leviäminen ympäristöön.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
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.  
  
Hissistä on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.  
  
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 
rakennusvalvontapalveluun ja työtä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja.  
  
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

Päätöksen perustelut Yhteenvetona todetaan, että rasitesopimuksen tms. vaatiminen 
hakijan ja naapurin välillä todetaan aiheettomaksi. Asia on luon-
teeltaan yksityisoikeudellinen.   
  
Työnaikanen rakentamisen aiheuttama haitta naapuriin nähden 
on todennettavissa, ja kirjataan lupaehtoihin.  
  
Hissin rakentamisesta aiheutunut vähäinen kerrosalan ylitys 7 k-
m2 on vähäinen ja perusteltu. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118§, 117 a-i§:t,125§,133§,135§ 
 
 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
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________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankekuvaus  
 naapuirin huomautus  
 Vastine naapurin huomautukseen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 26.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  4-2532-19-D 
 
 LP-091-2019-07353 
 
Hakija Kiinteistö Oy Bulevardi 1  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0062-0004 
 Mannerheimintie 2 
Kaava 11300 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö AL; Liikerakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Hyvärinen Ilkka-Antti 
 arkkitehti 
 Trium Arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos toimistosta kahvila/liiketilaksi 
 
 Liikerakennuksen 1. kerroksessa kadun puolella sijaitseva toimis-

to muutetaan kahvila/liiketilaksi.  
  
Kahvilassa on 25 asiakaspaikkaa.  
  
Muutoksen yhteydessä rakennetaan tarjoilukeittiö ja esteetön wc. 
Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat kellarissa.  
  
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. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 188 m² 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms. 
Lausunto pvm 24.09.2019 
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:  
 

 - 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.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  

 Hankesuunnitelma  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, jolloin sen 

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 08.10.2019 § 566 33 
 

 

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 25.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 26.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  5-2546-19-CM 
 
 LP-091-2019-08271 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kankurinkatu 7  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0115-0022 
Kaava Asemakaava 7715 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AK  Asuinkerrostalojen korttelialue  

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

 
Pääsuunnittelija Hangaslahti Tapio 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Tapio Hangaslahti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutos myönnettyyn lupaan 
 
 Rakennuspaikkaa koskien on 20.6.2019 myönnetty toimenpidelu-

pa 5-1412-19-C kiinteistön asuntojen ja liiketilojen ikkunoiden uu-
simiselle.   
  
Myönnetyn toimenpideluvan mukaisten muutosten lisäksi raken-
nuksen katusivun rappauksia korjataan (paikkauskorjaukset) ja 
sisäpihan rappauspinnat uusitaan. Tuuletusparvekkeet kunnoste-
taan. 
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - ulkovärityssuunnitelma 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Ennen rappausten uusimis- ja paikkaustöihin ryhtymistä miltään 

osin on julkisivupintojen alkuperäinen väritys ja mahdolliset ker-
rostumat selvitettävä konservaattorin avustamana.  
  
Ennen rappausten uusimistyöhön ryhtymistä miltään osin on pai-
kalle tehtävä värimalli, jonka hyväksyttävyys tulee tarkistaa kau-
punginmuseon edustajan kanssa. Malli ja hyväksyminen tulee 
tehdä ennen mahdollista huputtamista.   
  
Lopullinen värityssuunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan.  
  
Muilta osin noudatetaan mitä myönnetyssä rakennusluvassa 5-
1412-19-C on säädetty. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hankeselostus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  10-2281-19-C 
 
 LP-091-2019-05656 
 
Hakija Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 5 c/o Newsec Asset Management  
 
Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0294-0010 
 Haapaniemenkatu 5b 
Kaava 8209 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue  

ark/yo Korttelialueen osa, jolla oleva rakennus on rakennustaiteel-
lisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa 
sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jotka turmelevat julkisivu-
jen tai vesikattojen rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.  
RKY 2009 Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen 

 
Pääsuunnittelija Niemeläinen Aleksi Ilmari 
 arkkitehti 
 Futudesign Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Julkisivumuutoksia 
 
 Haapaniemenkatu 5b valmistui vuonna 1916 arkkitehtien Armas 

Lindgren ja Bertel Liljequist suunnitelmien mukaan Kone- ja Silta 
Oy:n separaattoritehtaaksi. Nykyään toimisto ja liikerakennuksena 
toimivan rakennuksen julkisivujen katutason aukotuksiin tehdään 
muutoksia.   
  
Toimisto- ja liikerakennuksen luoteispäädyn ensimmäisessä ker-
roksessa sijaitsevan ravintolan luoteisjulkisivun yläikkunoita kas-
vatetaan sokkeliin saakka ja yksi aukoista jatketaan lattiaan asti, 
ja siitä tehdään ovi helpottamaan terassin ja sisätilan välistä lii-
kennettä. Lisäksi suurennetaan yhtä ikkunaa luoteiskulmassa 
lounaisjulkisivulla. Muutoksilla parannetaan sisätilojen valoisuutta 
ja visuaalista yhteyttä päädyn piha- ja terassialueelle.   
  
Koillisjulkisivun luoteispäädyssä yhteen ikkunaan lisätään vaaka-
karmi vaakapuitteen tilalle. Ikkunaa on tarkoitus käyttää ruoka-
annosten myymiseen kadulle. Ikkunan jakosuhteet eivät kuiten-
kaan muutu. Kaikki karmit, puitteet, lasitukset ja helat tehdään 
olemassa olevien mallien mukaan.  
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Kaupunginmuseo on puoltanut muutosta lausunnossaan todeten:  
että rakennuksen koillisjulkisivu on muodostunut 1970-80 -lukujen 
muutostöiden yhteydessä, jolloin aikaisemmin tontinrajaan raken-
netut teollisuuskiinteistöt purettiin ja kyseinen julkisivu sai kau-
punkikuvallisesti näkyvän aseman. Esitetyt julkisivumuutokset 
aiemmin muutetulle julkisivulle on mahdollista toteuttaa asema-
kaavan suojelumerkinnän puitteissa. Uusien ikkunoiden mallit 
voidaan toteuttaa kiinteistössä olevien 70-80 -luvun puuikkunoi-
den mallin mukaisesti yksityiskohtineen. Uusien ikkuna-aukkojen 
avaaminen tulee toteuttaa siten, että ikkunasmyygeihin sijoittuvat 
alkuperäiset leikkaamattomat tiilet. Purkutyössä tulee siis taltioida 
purettavat reunatiilet, ja käännettävä ne ehjä lape smyygiä koh-
den, nykyisten ikkuna-avausten mallien mukaisesti. 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 02.09.2019 
Lausunnon tulos ehdollinen 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Toimenpiteen tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.  
  
Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön 
valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn rakennusluvan 
mukainen.  
  
Ennen työn toteuttamista on pidettävä viranomaistarkastus, jossa 
paikalla on kaupunginmuseon edustajan lisäksi pääsuunnittelija ja 
hakijan edustajat. Tarkastuksessa määritellään ikkunoiden lopul-
linen hyväksyttävä toteutustapa detaljit, sovitukset (listoitukset ja 
liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri.  
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Ikkuna ja ovi detaljit on toimitettava rakennusvalvontapalvelun lu-
pavalmistelijalle.  
  
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma, jossa mm. selvi-
tetään kuinka kaupunginmuseon lausunnossaan esittämä vaade 
"Uusien ikkuna-aukkojen avaaminen tulee toteuttaa siten, että ik-
kunasmyygeihin sijoittuvat alkuperäiset leikkaamattomat tiilet. 
Purkutyössä tulee siis taltioida purettavat reunatiilet, ja käännet-
tävä ne ehjä lape smyygiä kohden, nykyisten ikkuna-avausten 
mallien mukaisesti."  
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Helsingin kaupunginmuseon kult-
tuuriympäristö- tiimiin. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto  
 Suppea rakennushistoriallinen selvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  10-2553-19-CMY 
 
 LP-091-2019-06781 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Kaikukatu 6  
 
Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0289-0003 
 Lintulahdenkuja 2 
Kaava 11055 
Lainvoimaisuus 2002 
Alueen käyttö KT Toimistorakennusten korttelialue  

RKY 2009 "Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen" 
 
Pääsuunnittelija Vormala Timo 
 arkkitehti 
 Gullichsen Vormala Arkkitehdit KY 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma 
 
 Rakennus on juuri valmistunut toimistotalo, jossa on useampia 

valtion käyttäjävirastoja.   
  
Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen luetteloon (RKY 2009) kuuluvalla alueella 
"Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen". Rakennus on myös 
osa kauas näkyvää yhtenäistä merellistä siluettia, joka koostuu 
eri-ikäisistä rakennuksista. Alueen mainosmaailma pyritään pitä-
mään mahdollisimman hallittuna.  
  
Rakennukseen varataan suunnitelmassa esitetyt valomainospai-
kat. Mainoksissa ja niiden kiinnityksessä on noudatettava suunni-
telmissa esitettyä detaljiikkaa. 
 

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

 
 
________________________________________________________________________________ 

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

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

den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
nosten vaihtuessa.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  13-2410-19-D 
 
 LP-091-2019-07019 
 
Hakija Asunto-osakeyhtiö Temppelikatu 3-5  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0425-0002 
 Temppelikatu 3-5 
Pinta-ala 1307 m² 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AK Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Voutilainen Antti Juhani 
 rakennusarkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Jälkiasennushissi 
 
 Kuusikerroksinen asuinrakennus on arkkitehtiveljesten Elias ja 

Martti Paalasen suunnittelema ja valmistunut 1922. Asuinhuo-
neistoja yhtiössä on 28, porrashuoneita on kolme. A-
porrashuoneessa on ollut hissi jo alun perin.  
  
Nyt haetaan lupaa asentaa jälkiasennushissi B-
porrashuoneeseen.  
  
Hissi toteutetaan verkkokuiluisena hydraulihissinä U-kirjaimen 
muotoisen porrassyöksyn keskelle leikkaamalla portaista tarvitta-
va kuilu. Porraskaiteet irrotetaan ja asennetaan uudestaan hissi-
kuilun aukon reunaan. Hissikuilun ulkomitat ovat 1030x1850 mm, 
hissikorin koko 800 x1400 mm. Porrassyöksyjen leveydeksi jää 
hissin asennuksen jälkeen noin 1070 mm. Makuupaarikuljetuksel-
le jää tilaa hissin rakentamisen jälkeen. Hissillä on seitsemän py-
sähdystasoa lähtötasona kellarikerros.   
  
Porrashuoneen katosta kylmän ullakkotilan läpi asennetaan al-
haalta laukaistava savunpoistoluukku.   
  
Sisääntuloaulassa olevaa kellariin johtavaa oviseinää siirretään 
edemmäs kellariin johtavalle tasanteelle porrashuoneen ja kellarin 
välisen palo-osastoinnin muuttuessa siltä osin.  
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Hissin kone asennetaan ensimmäisen kerroksen varastoon erilli-
seen palo-osastoon.  
  
Porrashuoneen lattia on pihatasoa matalammalla, josta syystä si-
säänkäynnin yhteyteen rakennetaan kaltevuudeltaan noin 10,5 % 
luiska. Porrashuoneen ovea lyhennetään lattian korotuksen ver-
ran.  
  
Lisäksi tehdään ilmanvaihtoon ja vesijohtoihin liittyviä järjestelyjä. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 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 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

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

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

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 26.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  13-2520-19-D 
 
 LP-091-2019-07858 
 
Hakija Osakeyhtiö Museokatu N:o 9 c/o Eiran Isännöitsijätoimisto Oy  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0435-0009 
 Museokatu 9 
Kaava 7457 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AKe; Asuntokerrostalojen korttelialue, jossa saa olla liike-, toimis-

to- ja niihin verrattavia huoneistoja ainoastaan kadun varrella ole-
van rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

 
Pääsuunnittelija Neuvo Nanna Meri Mikaela 
 arkkitehti 
 ILO arkkitehdit Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinhuoneistoksi palauttaminen 
 
 Asuinkerrostalon 5. kerroksessa sijaitseva toimistohuonetila B 21 

palautetaan asuinhuoneistoksi.  
  
Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä huoneistoon ei tehdä 
rakenteellisia eikä taloteknisiä muutoksia.  
  
Asunnolle on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Lisäselvitys Luvalla 13-2630-C-67 on myönnetty käyttötarkoituksen muutos 
asuinhuoneistosta toimistohuonetilaksi.  
Luvalla 13-4206-07-D huoneistoon on rakennettu parveke. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 188 m² 
Paloluokka P1 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - 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 valvoo osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen 
suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan 
hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten to-
teuttamista.  
  
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen 
toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana. 
 

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

§ 
 
 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 08.10.2019 § 571 57 
 

 

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 

 

 
 

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.10.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 26.10.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
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Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

Tunnus  15-2519-19-C 
 
 LP-091-2019-07164 
 
Hakija Töölön Urheilu- ja terveystalo Oy  
 
Rakennuspaikka Meilahti, 091-015-0520-0019 
 Topeliuksenkatu 41a 
Pinta-ala 3824 m² 
Kaava 12515 
Lainvoimaisuus 2019 
Alueen käyttö AL Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Korttelialueel-

le saa sijoittaa toimitiloja, uimahallin ja liikuntatiloja sekä opiskeli-
ja- ja senioriasuntoja.   
  
sr-2 Kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas raken-
nus. Suojeltavia rakennusosia ovat julkisivut, nauhaikkunoiden ik-
kunajaon sommitteluperiaate, tasossa n. 19.8 olevan vesikaton 
kattoikkunat ja kaarihalli, pääsisäänkäynnit ja niihin liittyvät aulati-
lat. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia kor-
jaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuk-
sen rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat 
arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee ol-
la rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, 
rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säi-
lyttäminen. Mikäli käyttökelvottomiksi vaurioituneita alkuperäisiä 
rakennusosia joudutaan uusimaan, tulee lähtökohdaksi ottaa al-
kuperäinen ratkaisu. 

 
Pääsuunnittelija Michael Pet Kim 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteiden asentaminen rakennuksen juilkisivuille 
 
 Rakennuksen julkisivuihin pääsisäänkäynnin yhteyteen kiinnite-

tään uimahallin valomainokset. Hanke ei heikennä rakennuksen 
kaupunkikuvallisia tai rakennustaiteellisia arvoja. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
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Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Mainoslaitteiden tek-
niset ominaisuudet jäävät hankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi. 

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

 

Päättäjä Leena Makkonen 
arkkitehti 
puh.  310 37262 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 08.10.2019 § 573 65 
 

 

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 

 

 
 

 JATKOLUPA 
 

Tunnus  15-2524-19-AJ 
 
 LP-091-2019-07650 
 
Hakija xxxx 
 
Rakennuspaikka Vähä Meilahti, 091-437-0001-0014 
 Johannesbergintie 4 
Kaava Asemakaava 8910 
Lainvoimaisuus 1985 
Alueen käyttö Sy  Kulttuurihistoriallinen ympäristönsuojelualue, jolla olevat sr-1- 

ja sr-2-merkinnällä merkityt rakennukset ja rakennelmat sekä 
luonnonympäristö muodostavat arvokkaan ympäristökokonaisuu-
den.  
spp  Tontin tai alueen osa, jolla olevat puutarhat on säilytettävä ja 
joka muilta osin on pidettävä luonnonmukaisessa puistomaisessa 
kunnossa.  
sr-2  Suojeltava rakennus. Rakennus on rakennus-, kulttuuri- tai 
miljööhistoriallisesti arvokas eikä sitä saa purkaa ilman rakennus-
lautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan pur-
kamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Rakennuk-
sessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, 
jotka turmelevat julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. 

________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle 
 
 Meilahden huvila-alueelta puretun rakennuksen tilalle pystytettä-

välle muualta siirrettävälle asuinrakennukselle on 31.01.2017 
myönnetty rakennuslupa 15-0404-16-A, jossa on määräty raken-
nustöiden aloittamisen määräaika 18.02.2020 mennessä. Aloit-
tamisen määräaikaa jatketaan kahdella vuodella 18.02.2022 
saakka.  
  
Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset 
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 
 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-
tään luvan 15-0404-16-A voimassaoloaikaa seuraavin määräyk-
sin: 
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 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 18.02.2022 mennessä.  
  
Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 18.02.2022 mennessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom. 
 
 

 
 Lupayksikön 2 viranhaltijoiden päättämät asiat 
  
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  15-2540-19-C 
 
 LP-091-2019-06270 
 
Hakija Helsingin kaupunki/Kulttuuri ja vapaa-aika/Liikunta/Ulkoilu c/o KF 

Restaurants Oy  
 
Rakennuspaikka Vähä Meilahti, 091-437-0001-0014 
 Heikinniementie 
Kaava 12257 
Lainvoimaisuus 2014 
Alueen käyttö VP/s; Puisto, kultturihistoriallisesti arvokas kansallispuisto, jota 

tulee hoitaa siten, että alueen ja rakennuskannan kulttuurihistori-
allinen arvo säilyy. Kansallispuistoajalta periytyvät rakennukset, 
tiet, polut ja puistorakennelmat, kuten siltarakennelmat, portaat, 
muurit, kaivot ja laiturit tulee säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan 
palauttaa. 

 
Pääsuunnittelija Peltonen Jaakko Kalevi Johannes 
 arkkitehti 
 Tapartia Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Laiturin jatkaminen 
 
 Seurasaaren länsipuolella sijaitsevan olemassa olevan laiturin 

jatkeeksi rakennetaan uusi ponttoonilaituri. Uusi laituri on raskas-
ponttoonilaituri, joka ankkuroidaan veden pohjaan sijoitettavilla 
ankkurointipainoilla. Laiturin kansi ja reunat on puuverhoiltu, väri 
ruskea. Laiturissa on metalliset venepuomit.  
  
Hakija on pyytänyt ELY-keskuksen kannanottoa, lausunto on ha-
kemuksen liitteenä.  
  
Rakennusvalvonta on pyytänyt kaupunginmuseon ja kaavoituk-
sen kannanottoa.  
  
Kaupunginmuseo ja kaavoitus eivät vastusta hanketta, mutta 
huomauttavat että uuden laiturin vaatimat rakenteet tulee kuiten-
kin toteuttaa siten, että se voidaan purkaa tarvittaessa helposti ja 
palauttaa vanha laituri lähtötilanteeseen. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 326 m² 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 13.09.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 02.10.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennustoimenpi-
teen tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhty-
vän vastattaviksi.          
          
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan rakennus-
työn suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista 
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liitty-
vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suun-
nitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonta-
palvelusta. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §, 126 § ja 133 § 
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Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 PÄÄTÖS VAKUUDEN HYVÄKSYMISESTÄ  
 

Tunnus  22-0006-19-VAK 
 
Rakennuspaikka Kumpula, 091-410-0005-0000 
 Konepajanpasaasi 2 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Aloittamisoikeuden hakeminen 
 
 Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -

palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikön 
viranhaltija on 24.9.2019 (534 §) myöntänyt rakennusluvan 22-
2336-19-D käyttötarkoituksen muutokselle tuotantotilasta ravinto-
latilaksi.     
     
ALOITTAMISOIKEUSHAKEMUS     
     
Luvanhakija hakee aloittamisoikeutta koskien koko luvan mukai-
sia töitä.  
     
Aloittamisoikeutta koskeva hakemus on toimitettu rakennusval-
vontaan maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:ssä säädetyssä mää-
räajassa.     
     
Hakija perustelee aloittamisoikeuden hakemista projektiaikataulul-
la ja valitusajan hyödyntämisellä hankkeessa.  
    
Hakija on asettanut 36 300 euron vakuudet (Nordea). 
 

Vakuuden laji Pankkitakaus 
Vakuus 36300 euroa 
Vakuuden perusteet Koskee koko luvan mukaisia töitä. 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös Maankäyttö ja rakennuslain 144 §:n nojalla hyväksytään asetettu 
vakuus ja annetaan lupa rakennustyön suorittamiseen vakuutta 
koskevalla osalla. 

 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 

rakennusvalvontapalveluun.  
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Päätöksen perustelut Hakija on esittänyt hakemuksellaan maankäyttö- ja rakennuslais-
sa tarkoitetun perustellun syyn. Perusteluna on projektiaikataulu 
ja valitusajan hyödyntäminen hankkeessa  
      
Hakija on asettanut hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, va-
hinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen ku-
moaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.      
      
Aloittamisoikeuden nojalla tehtävässä rakennustyössä on nouda-
tettava rakennusluvan 22-2336-19-D ehtoja. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 144 §. 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 Lupayksikön 2 viranhaltijoiden päättämät asiat 
  
 
 

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Vakuusasiakirjat  
 Rakennuslupapäätös 24.9.2019 § 534  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  27-2489-19-AM 
 
 LP-091-2019-07708 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Vanhankaupunginkoski  
 
Rakennuspaikka Vanhakaupunki, 091-027-0925-0004 
Kaava Asemakaava 10950 
Lainvoimaisuus 2003 
Alueen käyttö Asuin- ja hotellirakennusten sekä muiden matkailua palvelevien 

majoitusrakennusten korttelialue (AKLH).  
  
Kaava-alueella Koskelantien eteläpuolella ovat kaikki kortteli-, 
puisto-, katu- ja liikennealueet muinaismuistolailla rauhoitettua 
muinaismuistoaluetta, jolla ei saa kaivaa eikä täyttää maata ilman 
museoviranomaisen lupaa.  
  
Tontin puiston vastaiselle rajalle ei saa istuttaa pensasaitaa eikä 
rakentaa aitaa.   
  
Tukimuurit on rakennettava luonnonkivestä. 

 
Pääsuunnittelija Ukonlinna Kalle Pekka 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutos myönnettyyn lupaan 
 
 15.9.2015 myönnetyn rakennusluvan 27-1211-15-A (§ 379) mu-

kaisiin suunnitelmiin tehdään muutos: piharakennusten sijainnit 
muutetaan.  
  
Sijaintimuutoksesta seuraten pihasuunnitelmaa on vastaavasti 
täsmennetty.  
  
Piharakennusten käyttötarkoitukset ja yhteenlaskettu koko pysy-
tetään ennallaan myönnetyn rakennusluvan mukaisina.  
  
Sijaintimuutoksella ei ole vaikutusta naapurin etuun. 
 

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

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - piharakennuksen suunnitelma 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - sijaintikatselmus 
 
 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 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.  
  
Piharakennusten toteussuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvon-
tavirastoon.  
  
Muilta osin noudatetaan mitä myönnetyssä rakennusluvassa 27-
1211-15-A on säädetty. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  31-2512-19-BM 
 
 LP-091-2019-07861 
 
Hakija Asunto Oy Helsingin Melkonkatu 22 c/o Newsec Asset Manage-

ment Oy  
 Asunto Oy Helsingin Itälahdenkatu 21 c/o Newsec Asset Mana-

gement Oy  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0131-0004 
 Melkonkatu 22 
Kaava Asemakaava 8551 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö K  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Päivärinne Timo Kai Mika 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Mika Päivärinne Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutoksia myönnettyyn lupaan 
 
 6.3.2018 (§ 115) myönnetyn rakennusluvan 31-92-18-B mukaisiin 

suunnitelmiin tehdään seuraavat muutokset:  
  
Asemapiirros  
- polkupyöräpaikkojen lisäys  
  
Pohjapiirustus kellari:  
- lisätty polkupyöräpaikkoja :  
 Tilaan 018 34 pp  
 Tilaan 020 32 pp  
 Tilaan 025 12 pp  
- telineet suksille 90 kpl poistettu tilasta 025  
- tilan 010 käyttötarkoitus muutettu kuivaushuoneesta talovaras-
toksi  
- tilan 025 käyttötarkoitus muutettu ulkoiluvälinevarastosta kui-
vaushuoneeksi  
- poistettu tilan 025 polkupyöräpaikat (24 pp)  
- lisätty palo-osastoitu seinä sähkökeskusta varten  
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Pohjapiirustus 1. kerros:  
- ulkoiluvälinevarasto 183 muutettu jätetilaksi. 48 polkupyöräpaik-
kaa poistunut tästä varastosta  
- kellarin ulkoiluvälinevarastoihin 018, 020 ja 025 lisätty 78 polku-
pyöräpaikkaa  
- jätetilan 183 palo-osastointi muutettu  
- savunpoistoikkuna muutettu savunpoistoluukuksi SPL EI30  
- jaettu ulkoiluvälivarasto 182 kahdeksi varastoksi; lastenvau-
nuvarasto 182 ja ulkoiluvälinevarasto 186, jossa 20 pp  
- lisätty jätehuoneen poistoilmakanava.  
  
Pohjapiirustukset 2., 3., 4., 5. ja 6. kerros sekä vesikatto:  
- lisätty jätehuoneen poistoilmakanava  
  
Julkisivut pohjoiseen ja länteen (piha)  
- lisätty jätehuoneen poistokanava  
- lisätty julkisivumateriaali 12, maalattu teräs.  
  
Asuinhuoneistonumerointimuutokset:  
tontilla on kaksi eri asuntoyhtiötä; As Oy Melkonkatu 22 ja As Oy 
itälahdenkatu 21. Muutoksen jälkeen As. Oy Itälahdenkadun por-
rastunnukset ovat edelleen A, B ja C ja As Oy Melkonkatu 22:n 
porrastunnukset ovat A ja B (kun ne olivat ennen D ja E).   
(Huoneistoalamuutokset on ilmoitettu tilastotiedoissa. Pääpiirus-
tuksissa ei vahvisteta huoneistoaloja.) 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan mitä myönnetyssä rakennusluvassa 31-

92-18-B on säädetty. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §. 
 
 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  46-2450-19-C 
 
 LP-091-2019-07532 
 
Hakija As  Oy Turkismiehentie 4 c/o Lahex Oy  
 
Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0117-0013 
 Turkismiehentie 4-6 
Kaava 6911 
Lainvoimaisuus 1974 
Alueen käyttö AK  Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Pantzar Jari 
 arkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Julkisivumuutos 
 
 Vuonna 1977 valmistuneen asuinkerrostalon asuinhuoneistojen 

puiset ikkunat ja parvekeovet vaihdetaan puu-alumiini-ikkunoiksi 
(MSE) ja -oviksi. Parvekeovet muutetaan yksilehtisiksi ja la-
siaukollisiksi. Kellarin ikkunoita vaihdetaan vastaavalla tavalla. 

 
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 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
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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. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §. 
 
 

 

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.10.2019, 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 25.10.2019.  
  
 

 

 

 


