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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 15.10.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 585-592 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  4-2578-19-D 
 
 LP-091-2019-08347 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Annankatu 28 c/o Arnetsalo Oy, Salomaa 

Yhtiöt Oy  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0001-0011 
 Annankatu 28 
Pinta-ala 889 m² 
Kaava 11275 
Lainvoimaisuus 2004 
Sallittu kerrosala 3556 m² 
Rakennettu kerrosala 4865 m² 
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)  

  
merkintä sr-2: suojeltava rakennus  
Rakennusta ei saa kaupunkikuvallisesti arvokkaana purkaa ilman 
pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis-
tai muutostöitä, jotka tärvelevät yleisten alueiden puoleisten julki-
sivujen tyyliä tai perusmuotoa. 

 
Pääsuunnittelija Jaaksi Asmo Samuel 
 arkkitehti 
 JKMM Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Laajamittainen sisäpuolinen purkaminen Haitta-aineiden poisto 
 
 Peruskorjausta edeltävien sisäpuolisten purkutöiden suorittami-

nen  
  
Taustaa  
  
Kohteen ensimmäinen rakennusvaihe ajoittuu vuoteen 1837, jol-
loin tontille rakennettiin Eerikinkadun suuntainen yksikerroksinen 
työpajarakennus. Myöhemmin paikalle on täydentynyt useissa ra-
kennusvaiheissa tontin rajoja myötäilevä, korkeimmillaan kuusi-
kerroksinen kaupunkitalo. Merkittäviä rakennusvaiheita toteutettiin 
vuosina 1873 (pajan laajennus), 1880 (korotus kolmikerroksisek-
si), 1912 (laajentuminen koko tontin alalle ja korotus nelikerrok-
siseksi) ja 1952 (Annantalon puoleisen sivun korotus kuusikerrok-
siseksi sekä katutason liiketilojen avartaminen), 1975 (muutos 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 15.10.2019 § 585 3 
 

 

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 

 

 
 

asuinkäytöstä toimistokäyttöön), 1983 (saunaosaston toteutus ul-
lakolle).  
  
Rakennuksen nykyinen kunto edellyttää kokonaisvaltaista perus-
korjausta. Peruskorjauksen yhteydessä on tarkoitus myös toteut-
taa sisäpihan puolelle laajennus (noin 300 k-m2), joka parantaa 
rakennuksen toiminnallisuutta. Kerrosalan lisäykselle tullaan ha-
kemaan poikkeamispäätöstä. Rakennus säilyyasemakaavan mu-
kaisessa käytössä liike- ja toimistorakennuksena.  
  
Tämä hanke käsittää rakennuksen sisäpuolisia purkutöitä, jotka 
edeltävät tulevaa peruskorjausta tuottaen samalla tietoa vanhois-
ta rakenteista suunnittelutyön loppuunsaattamiseksi.  
  
Tällä rakennusluvalla tehtävät toimenpiteet:  
  
-Alapohjan purku  
-Kellarin lattian alapuolinen kaivuu ja haitta-aineiden poisto  
-Kellarin ulkoseinien sisäpuolisen tiilimuurauksen ja vedeneristyk-
sen purku  
-Kevyiden väliseinien purku  
-Pintaverhouksien purku  
-Alakattojen purku  
-Talotekniikan asennuksien sekä konehuoneiden purku  
-Välipohjien avaus yläkautta ja täytteiden poisto  
-Kantavien seinärakenteiden purku vähäisessä määrin piirustus-
ten osoittamissa kohdissa  
-Kellarin portaiden sekä liiketiloissa olevien teräsportaiden purku  
-Ullakon saunaosaston ja takan purku hormeineen  
-Rakennusaikaisten kulkuaukkojen avaaminen ulkovaippaan. Au-
kot ummistetaan ja  
ennallistetaan lopuksi alkuperäistä vastaaviksi.  
Tämän purkutyöhankkeen myötä rakennuksen kerrosala ei muu-
tu.  
  
Hakijan ilmoittama purkutyön muutosala on 3980 m2 ja korjaus-
aste tällä alueella on 10%.  
  
Erityisselvitykset:  
Haitta-ainetutkimus, 13.07.2018, Vahanen Oy  
Suppea rakennushistoriaselvitys (alustava), 04.10.2019, JKMM 
Arkkitehdit 
 

Lisäselvitys Julkisivuihin ei kohdistu toimenpiteitä lukuun ottamatta rakennus-
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aikaisia kulkuaukkoja, jotka lopuksi  
ummistetaan ja ennallistetaan nykytilannetta vastaaviksi. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 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.  
 

 Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.   
  
Purkamishankkeesta on tiedotettava rakennuspaikalla ilmoitus- 
tms.taululla jossa on rakennushankkeeseen ryhtyvän tiedot, työtä 
suorittavan yrityksen nimi sekä vastaavan työnjohtajan yhteystie-
dot.   
  
Tontin ulkopuolella nk. Annantalon tontilla tehtävistä töistä (esim. 
haalausaukko seinään)  tulee sopia kiinteistön omistajan kanssa.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
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telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Työssä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. 
 

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

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, 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 01.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 15.10.2019 § 586 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 

 

 
 

 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  4-2593-19-DM 
 
 LP-091-2019-08711 
 
Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA  
 
Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0066-0003 
Kaava 11300 
Lainvoimaisuus 2004 
Alueen käyttö Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)  

merkintä ark:  
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ra-
kennusten rakennusala. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa 
suorittaa sellaisia purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät ka-
dun- tai puistonpuoleisten julkisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen 
rakennustaiteellista  
arvoa ja tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu 
tämän pyrkimyksen vastaisia toimenpiteitä, on rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyöt pyrittävä tekemään entistäen.  
  
Rakennus kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston  Opintiellä -
inventoinnin mukaisesti luokkaan 1 arkkitehtonisen laatunsa ja 
kaupunkikuvallisen merkityksensä vuoksi. 

 
Pääsuunnittelija Hormia Mikko Ylermi 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Hormia Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutoslupa rakennuslupaan 4-2786-17-D 
 
 Haetaan muutoslupaa - rakennuslupaan 4-2786-17-D liittyen - pe-

ruskorjaushankkeen rakennusaikaisille palo- ja käyttöturvallisuu-
teen vaikuttaville muutoksille: pohjakerroksessa on palo-
osastorajaa  muutettu pyörätuoli-WC:n kohdalla, 1-3 kerroksissa  
on IV-nousukuilut  merkitty osastoiduiksi ja  vanhan hissin tarpee-
ton osastoraja poistettu, ullakolla on kulkuluukkuja ja savunpoisto-
luukkuja täsmennetty, vesikatolla on lisätty kattosiltoihin turvakis-
kot ja savinopistoluukkua ja kulkuluukkuja ja savunpoistoluukkuja 
päivitetty. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Työssä noudatetaan alkuperäisen rakennusluvan 4-2786-17-D 

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

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 

________________________________________________________________________________ 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 15.10.2019 § 586 11 
 

 

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 01.11.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  5-2601-19-D 
 
 LP-091-2019-05531 
 
Hakija Asunto Oy Sinitakki  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0112-0010 
 Merimiehenkatu 16 
Kaava 7715 
Lainvoimaisuus 1977 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Ekman Sami 
 rakennusarkkitehti 
 Ekman Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Autotallien ovien vaihtaminen 
 
 Asuinkerrostalon kadunpuolella olevien kahden autotallin oviauk-

koja levennetään ja ovet uusitaan nosto-oviksi.  
Uusien ovien pintamateriaali on vaakasuuntainen puusäleikkö, 
väri vanhojen ovien mukainen ruskea. Ovien alaosassa on metal-
linen potkupelti. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
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katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, 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 01.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  13-2583-19-D 
 
 LP-091-2019-04418 
 
Hakija Bostadsaktiebolaget Sanduddsgatan 6 / Isännöintipalvelu Priman 

Oy  
 
Rakennuspaikka Etu-Töölö, 091-013-0411-0006 
 Hietaniemenkatu 6 
Kaava 2229 
Lainvoimaisuus 1944 
Alueen käyttö Tontti 
 
Pääsuunnittelija Miettinen Kati Maaria 
 arkkitehti 
 ARK Miettinen Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Liikehuoneiston jakaminen ja asunnoksi palauttaminen 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa sijaitseva liikehuoneisto palaute-

taan kolmeksi erilliseksi huoneistoksi B 12, B 13 ja B 36. Huoneis-
tot erotetaan toisistaan pääpiirustuksissa esitetyllä palo-
osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella.  
  
Lisäksi liikehuoneiston B 12 käyttötarkoitus palautetaan asuin-
huoneistoksi. Asuinhuoneistoon rakennetaan uusi keittiö sekä 
kylpyhuone ja ilmanvaihto palautetaan painovoimaiseksi ilman-
vaihdoksi.  
Asunnolle on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Liikehuoneistojen B 13 ja B 36 käyttötarkoitukseen ei muutoksia.  
Liikehuoneistojen koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä säilytetään.  
  
Kantaviin rakenteisiin ei muutoksia.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Lisäselvitys Huoneistot on yhdistetty aikaisemmin luvalla 13-3350-15-D. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
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ottaen. 
 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Tontilla on voimassa MRL:n 53 § 2 mom. mukainen rakennuskiel-

to (nro 12536) asemakaavan muuttamiseksi, jolla ei ole vaikutus-
ta hankkeeseen. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 207 m² 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
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kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Käyttötarkoituksen muutokseen sisältyvät ei-luvanvaraiset tekni-
set muutokset jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si. 
 

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

§ ja 175 § 
 
 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, 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 01.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  29-2586-19-D 
 
 LP-091-2019-07614 
 
Hakija Asunto Oy Satolassila/ c/o Astala Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0171-0001 
 Leiviskätie 4 
Kaava 9535 
Lainvoimaisuus 1990 
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen kortelialue. 
 
Pääsuunnittelija Lehtola Kimmo Pekka 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Kimmo Lehtola 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos pukuhuoneesta toimistoksi 
 
 Asuinkerrostalon maantasokerroksessa saunaosaston pukuhuo-

netila muutetaan toimistoksi. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 36 m² 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.   
      
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, 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 01.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  30-2412-19-D 
 
 LP-091-2019-04635 
 
Hakija Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0010-0001 
 Hollantilaisentie 11 
Pinta-ala 6639 m² 
Kaava 12519 
Lainvoimaisuus 2019 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään ( AK/s)  

  
merkintä sr-1:  
Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti huomattavan arvokas rakennus.  
  
 Rakennuksen arvokkaita sisätiloja ovat sisääntuloaula, siihen liit-
tyvä ravintolasali, tornisalonki alatasanteineen ja kaksi sisäistä 
avoporrasta (viitesuunnitelman B- ja D-portaat).   
  
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä tai sen arvok-
kaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-tai muutostöitä, jot-
ka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen ra-
kennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä.  
  
Rakennuksen julkisivujen, vesikaton ja arvokkaiden sisätilojen 
korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten 
tai niihin verrattavien rakenteiden, tilasarjojen, kiinteän sisustuk-
sen, rakennusosien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja vä-
rien säilyttäminen ja ennallistaminen. Vesikaton muotoa ei saa 
muuttaa eikä sen yläpuolelle saa sijoittaa teknisiä laitteita tai mui-
ta rakennelmia.  
  
Katonlappeisiin ei saa avata uusia ikkuna-aukkoja tai parvekkeita.   
Katujen puoleiset julkisivut tulee säilyttää ja/tai korjatessa ennal-
listaa alkuperäisasuunsa. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudu-
taan uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. 
Kadetintien puoleiseen julkisivuun saa lisätä yhden uuden ikku-
nan. Uuden ikkunan tulee materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja yk-
sityiskohdiltaan vastata alkuperäisikkunoiden toteutusta. Ravinto-
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lasaliin tai sisääntuloaulaan ei saa sijoittaa asuintiloja. Tiloihin saa 
sijoittaa asumista häiritsemättömiä työ-, ravintola-, yhteis-tai muita 
vastaavia tiloja. Tiloja ei saa jakaa kiinteillä väliseinillä. Tiloissa tu-
lee säilyttää alkuperäinen kattorakenne ja muu kiinteä sisus-
tus.Ravintolasalissa tulee säilyttää kattorakenteeseen entisöity 
koristemaalaus.   
  
Tornisalonkiin saa sijoittaa asuintiloja. Tilaa ei saa jakaa kiinteillä 
väliseinillä. Tilassa tulee säilyttää alkuperäinen kattorakenne, sii-
hen entisöity koristemaalaus ja muu kiinteä sisustus. Tornisalon-
gin alapuolisen asunnon viereiseen ullakkotilaan saa sijoittaa 
asumista palvelevia aputiloja enintään 55 m². Muilta osin ullakolle 
eisaa sijoittaa asuin- tai asumista palvelevia aputiloja, lukuun ot-
tamatta IV-konehuoneita ja ulkoiluvälinevarastoja.  
Rakennusten sisäisten avoportaiden alkuperäiset paneloinnit, 
porrassyöksyt ja kaiteet tulee säilyttää. Hissiä ei saa sijoittaa avo-
portaiden porrassyöksyjen keskelle.  
  
merkintä srs:  
  
Rakennus on suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelua 
koskevan asetuksen 480/1985 (korvannut aiemman asetuksen 
valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennus-
ten suojelusta 278/1965) nojalla valtioneuvoston päätöksellä 
18.9.1980.  
Päätös on voimassa, kunnes rakennuksesta on myönteinen tai 
kielteinen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 
(498/2010) nojalla tehty päätös ja se on saanut lainvoiman riip-
pumatta kaavaratkaisusta tai sen voimaantulosta. 

 
Pääsuunnittelija Sarpaneva Polo Markus Robert 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Sarpaneva Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muuttaminen asunnoiksi (0121) Maanalaisen 
autohallin rakentaminen Aloittamisoikeus 

 
 Taustaa  

  
Munkkiniemen koulutustalo on arkkitehti Eliel Saarisen viimeisiä 
Suomeen toteutuneita rakennushankkeita. Alun perin pensionaa-
tiksi suunniteltu rakennus on saman kadun varrelle rakennettujen 
Hollantilaisentien rivitalojen ohella Saarisen ainoat konkreettiset 
toimeksiannot, jotka seurasivat hänen vuonna 1915 valmistu-
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neesta Munkkiniemi -Haaga kaupunkisuunnitelmastaan.  
Rakennus on suunniteltu vuosina 1916 1917 ja rakennettu vuo-
sien 1916 1918 aikana. Vuosina 1923-1973 rakennus on toiminut 
kadettikouluna ja esikuntana.  
  
Vuodesta 1974 lähtien nykypäivään saakka rakennus on ollut val-
tion koulutustalo- käytössä. Eri käyttötarkoituksista johtuen osaan 
rakennuksen sisätiloista on tehty mittavia korjaus- ja muutostöitä.   
  
Käyttötarkoituksen muutos toimistotiloista asunnoiksi, asemakaa-
van muutoksen nro 12519. Asuntoja suunniteltu 39 kpl. Pihan alle 
tulevaan autohalliin tulee 37 autopaikkaa. Nykyinen ravintola 
muutetaan toimistoksi.  
  
Pohjaratkaisu  
  
Yleisesti toimistotilojen muutos asunnoiksi suunnitelmien mukaan.  
Rakennetaan 39 kpl uusia asuntoja kooltaan 4h+k 128 m²-
1h+kk,33 m², osa asunnoista, yli 50% asuntomäärästä,  on kool-
taan 3h+k suuruisia asuntoja.  
kokous- ym. tilat pohjakerroksessa  muutetaan asuntovarastoiksi.  
Pohjakerrokseen rakennetaan talosauna.   
  
Julkisivut  
  
Rakennuksen alkuperäiset, alkuperäiskäytön aikaiset tai niihin 
verrattavat rakenteet ja niiden nykyinen julkisivuväritys säilyy en-
nallaan, uudet ikkunat ja ovet sekä mahdolliset paikkakorjaukset 
tehdään ympäristöään vastaavasti.  
Tehdään uusia asuntoparvekkeita pohjois- ja itäsivuille, sekä ovia 
niille. 3 kpl iv-säleiköitä palautetaan ikkunoiksi pohjois- ja länsijul-
kisivuilla.  
Autohallin nosto-oviseinä ja muuripihan portit, toteutus  tumman-
harmaata   
metallia.  
  
Uudet parvekkeet:  
- pinnakaiteet ja pellitykset tehdään teräsrakenteisena, väri val-
koinen, betoniosat valkobetonia.  
Uusista parvekkeista on toimitettu erillinen osapiirustus.  
Pergolan pilarit, tukimuurit, autohallin sisäänkäynti, luiskat teh-
dään luonnonkivipintaisena kuten nykyiset muurit ,muut yksityis-
kohdat materiaaleineen ja väreineen tullaan säilyttämään.  
Olevat lunetti-ikkunat kunnostetaan ja maalataan myös sisäpuo-
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lelta valkoiseksi. Sisäpuolelle asennetaan alasaranoitu puuraken-
teinen eristyslasi-ikkuna.  
Ennallistettavien parvekkeiden lisäksi rakennetaan enintään 11 
kpl uutta kattamatonta ulokeparveketta pihan puolelle, ja sisäpi-
han puolelle. Iv-säleiköitä palautetaan ikkunaksi. Kivipintainen 
pergolarakenne pihalla rakennetaan uudelleen. Uusi ikkuna Ka-
detintien puolelle tehdään vanhan mallin mukaan itäpäätyyn.  
  
Esteettömyyden parantaminen  
  
Rakennus varustetaan uusin hissein ja sisäänkäynnein.  
Sisäänkäynnit rakennukseen aidatulta pihalta ( F,G ja A) ovat es-
teettömät.  
Autohallista on esteetön sisäänkäynti portaaseen/käytävään C ja 
hissille. Hollantilaisentien puolelta tehdään esteetön pääsy B-ja C 
portaaseen ja hisseille.  
Asunnot ovat pääosin esteettömiä. Kiinteistön olevista rakenteista 
johtuen esteettömyys ei toteudu esimerkiksi asunnossa E38.  
  
Erityisselvitykset:  
  
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, R2-luokka: ,  peruste: 
rakennussuojelu, raitiovaunumelu  
- Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio, R2-luokka: ,  pe-
ruste: rakennussuojelu, raitiovaunumelu  
Kohteen laadunvarmistus suoritetaan hankeorganisaation omilla 
laadunvarmistustoimenpiteillä.  
  
- Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toi-
mitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.  
Asbesti-ja haitta-ainekartoitus on toimitettu.  
Selvitys rakennuksen kunnosta ( Ramboll 19.6.2019)  
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta ( Ramboll 
2.7.2019).  
  
Tässä esitetyillä rakenteiden ääneneristävyysominaisuuksilla 
saavutetaan käytettävissä olleiden lähtötietojen ja suoritettujen 
melulaskentojen mukaan asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen ase-
tettavat tavoitteet asunnoissa.  
Julkisivun kokonaisääneneristävyys tulee mitoittaa siten, etteivät 
melutason ohjearvot ylity.Rakennuksen runkomelun torjunta tulee 
suunnitella ja toteuttaa siten, ettei runkomelusta aiheuduasukkail-
le haittaa.  
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Runkomelun ehkäisemiseksi asuntojen välipohjat tehdään kellu-
vana lattiarakenteena Sylomer-kaistanpäälle asennettavalla liitto-
laatalla. Materiaali rajoittaa tehokkaasti runkoäänen etenemis-
tä.Mitoituslaskentojen avulla vaimennusmateriaali voidaan valita 
niin, että se vaimentaa tehokkaasti  
runkomelua koko kuuloalueella ja näin ehkäisee runkomelun kan-
tautumista asuinhuoneisiin.  
  
Kosteudenhallintaselvitys on toimitettu, kosteuskoordinaattori ni-
metään toteutusvaiheessa. 
 

Lisäselvitys Ravintolasalin muuttamiselle toimistoksi on tehty käyttötarkoituk-
sen muutos, rakennuslupa 30-0947-18-D.  
Hallinto-oikeuden päätöksellä 25.9.2019 asemakaavaa koskevan 
valituksen käsittely on rauennut.  
Asemakaava 12519 on siten tullut voimaan. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista.  
  
Valittaja on 17.9.2019 hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällä 
peruuttanut valituksensa. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 1. Autohalli ja sen yhdystunneli ylittävät kaavakartassa merkityn 

m-alueen. Perusteluna on, että autohallin lattiaa on laskettu 600 
mm kaavamuutoksen viitesuunnitelmista ja sitä on näin voitu 
kääntää talon suuntaan pois päin naapurista niin, että se pysyy 
edelleen nykyisen maanpinnan alla. Puut naapurin rajalla säilyvät 
paremmin.  
  
2. Parvekkeet pohjoispuolen muuripihalla ylittävät kaavan maksi-
misyvyyden 1200 mm, syvyys 1600 mm.  Perusteluna niiden si-
jainti muuripihan muurinharjan alapuolella, syvyydellä ei kaupun-
kikuvallista merkitystä. Syvyys 1200 mm on tullut itäjulkisivun erk-
kereiden syvyydestä.  
  
3. 5. kerroksessa asunnon ullakolle sijoitettavien aputilojen ker-
rosala ylittää kaavamääräyksissä mainitun 55 k-m2 noin 21 k-
m2:llä. Perusteluna on, että torniasunnon A12 pohjoispuolisella 
ullakolla ei tarvita iv-konehuonetta, koska pohjoissiiven asunnois-
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sa on huoneistokohtainen ilmanvaihto, tila otettu käyttöön asun-
non varastotilaksi. Eteläpuolisen ullakon kerrosala on 54 k-m2.  
  
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa.  
  
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisi-
nä. 
 

Rakennusoikeus 6000  
350 kty=Rakennusala, jolle sallitusta kerrosalasta vähintään  
350 k-m2 tulee osoittaa toimitilakäyttöön 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  5858  5858 
 toimistorakennusten 

kerrosalaa 
 359  359 

      
Autopaikat Rakennetut 37 
 Yhteensä 37 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 7520 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Museoviraston lausunto 
Lausunto pvm 09.09.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
 
Aloittaminen Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen 

lainvoimaisuutta. 
  
Vakuuden laji Pankkitalletus 
Vakuus 40000 euroa 
Vakuuden perusteet Rakennustöiden aloitus aikataulussa; uuden pysäköintihallin val-

mistelevat työt piha-alueella; Julkisivuun tehtävien aukkojen 
avaaminen 11 kpl 

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

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin asemakaava no 12519 
on saanut lainvoiman.  
  
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle 
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvontavi-
raston lisäksi Museovirastosta.  
Aloituskokouksessa sovitaan järjestettävien välikatselmusten pe-
riaatteista, joihin kutsutaan Museoviraston edustaja rakennusval-
vonnan edustajan lisäksi.   
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Katselmuksien ja säilyvien rakennusosien suojaamisen periaat-
teista tulee sopia hakijan ja museoviranomaisen välillä ennen 
aloituskokousta.  
Viimeistään aloituskokouksessa tulee esittää työmaa-aluetta ja 
rakentamista koskeva työmaa- ja logistiikkasuunnitelma, joissa 
mm. esitetään, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.   
  
 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Uudistettavista ikkunoista ja uusien parvekkeitten ikkunaovista on 
pidettävä viranomaistarkastus, jossa tarkastetaan käytettävät 
puuprofiilit ja kiinnitykset riittävän kokoisten mallien avulla päivän-
valossa. Tarkastukseen kutsutaan vastaavan työnjohtajan, pää-
suunnittelijan, ja rakennusvalvonnan edustajien lisäksi Museovi-
raston ja hankkeeseen ryhtyvän edustaja.  
  
Tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, joka liitetään hankkeen asia-
kirjoihin, ja toimitetaan rakennusvalvontaan ja museoviranomai-
selle.  
Katselmuksien ja säilyvien rakennusosien suojaamisen periaat-
teista tulee sopia hakijan ja museoviranomaisen välillä ennen 
aloituskokousta.  
Rakennuksen kaikkien rakenteiden osalta on esitettävä lopulliset 
erikois- ja detaljisuunnitelmat Museovirastolle ennen toteutukseen 
ryhtymistä (esim. hissi- ja tekniikkakuilut, ala-, väli- ja yläpohjat, 
LVIS-asennukset, ikkunoihin ja oviin kohdistuvat toimenpiteet, 
pintarakenteet ja materiaalit, jne). Myös kaikki suunnitelmiin teh-
tävät muutokset tulee esitellä Museovirastolle ennen hyväksymis-
tä.  
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Museovirastolle tulee varata tilaisuus osallistua toteutusvaiheessa 
avattujen rakenteiden katselmointeihin.  
Museovirasto tulee myös hyvissä ajoin kutsua mallityökatselmuk-
siin, joita tulee olla riittävästi.  
  
Suojeltujen rakenteiden ja pintojen suojaukseen ja purettavien ra-
kenteiden dokumentointiin tulee varata riittävästi resursseja ja ai-
kaa ennen toteutukseen ryhtymistä. Museovirasto tulee pitää 
suunnittelussa ja toteutuksessa ajan tasalla. Dokumentointia tulee 
jatkaa koko toteutuksen ajan, ja lopuksi koota korjausraportti, joka 
palvelee rakennuksen ylläpitoa ja tulevia korjaushankkeita.  
Viimeistään aloituskokouksessa tulee esittää työmaa-aluetta ja 
rakentamista koskeva työmaa- ja logistiikkasuunnitelma, joissa 
mm. esitetään, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja 
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Työssä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. 
 

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

§:t,118§,125§,133§,135§,171§ 
 
 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Museoviraston lausunto  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, jolloin sen 
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katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on  
  
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla                   
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen 
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus 
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                       
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 15.10.2019 § 590 41 
 

 

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 

 

 
 

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

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

Tunnus  31-2577-19-D 
 
 LP-091-2019-06055 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Veneentekijäntie 8 c/o Sponda Investment 

Properties C Oy  
 
Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0126-0014 
 Veneentekijäntie 8 
Kaava 10194 
Lainvoimaisuus 1994 
Alueen käyttö T; Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.  

  
Tontille saa sijoittaa enintään 500 m2 myymälätilaa. 

 
Pääsuunnittelija Luojus Juha Tapani 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Design Team Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos varastosta myymäläksi 
 
 Teollisuusrakennuksen pohjakerroksessa varastotila muutetaan 

myymäläksi ja pukuhuonetilat muutetaan myymälän varastoiksi. 
 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

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

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 490 m² 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

 - iv-suunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.    
   
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle 
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Selvitys varastotilan käytöstä  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, 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 01.11.2019.   
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.11.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.11.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 15.10.2019 § 592 47 
 

 

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 

 

 
 

 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  32-2612-19-C 
 
 LP-091-2019-05548 
 
Hakija Asunto Oy Vuorikumpu / co YIT Suomi Oy  
 
Rakennuspaikka Konala, 091-032-0011-0012 
 Vuorikummuntie 
Pinta-ala 207 m² 
Kaava 12506 
Lainvoimaisuus 2019 
Alueen käyttö Autopaikkojen korttelialue (LPA) 
 
Pääsuunnittelija Tuomainen Juha-Pekka 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Ark`idea Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide LPA-tontin autopaikkojen rakentaminen 
 
 Rakennuspaikka sijaitsee Konalan Vuorikummuntien päässä. Ra-

kennetaan 11 autopaikkaa viereiselle, korttelin 32011 tontille 9 
rakennettavan asuinkerrostalon käyttöön.   
  
Hulevesiselvityksen mukaan LPA-tontin toteuttaminen kadun 
päässä olevan kääntöpaikan reunaan ei lisää läpäisemättömän 
pinnan määrää.   
  
Korttelin 32011 tonttien yhteisjärjestelyistä on laadittu alustava 
sopimus, joka on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta. 

 
Autopaikat Rakennetut 11 
 Yhteensä 11 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - loppukatselmus 
 
 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Rakennustyöstä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. 
 

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

 

Päättäjä Pirjo Pekkarinen-Kanerva 
arkkitehti 
puh.  310 26421 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Lyhytaikainen vuokrasopimus  
 Alustava yhteisjärjestelysopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.10.2019, 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 01.11.2019.  

 
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                                    
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- 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.  
                                                                      
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                            
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                  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 29.10.2019.  
  
 

 

 


