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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 3.12.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 698-707 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 9.12.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  3-2956-19-C 
 
 LP-091-2019-09450 
 
Hakija Kiinteistö Oy Korkeavuorenkatu 30  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0050-0006 
 Korkeavuorenkatu 30 
Kaava 10814 
Lainvoimaisuus 2000 
Alueen käyttö K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue  

sr-3 Suojeltava rakennus. Rakennuksen kadunpuoleista julkisivua 
ei saa kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana 
purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muu-
tostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai kadunpuoleisen 
vesikaton pääasiallista perusmuotoa. Tontilla 50/6 rakennuksen 
pääporrashuone ja kulmahuonetilat kaikissa kerroksissa ovat suo-
jeltavia sisätiloja, jotka tulee säilyttää siten, että niiden historiallis-
ta arvoa ja tyyliä ei turmella. 

 
Pääsuunnittelija Flittner Johanna Margareta 
 arkkitehti 
 ARKCons Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteen asennus 
 
 Kellariravintolalle sisäänkäyntikatoksen alle asennetaan emaloitu 

teräskyltti ja katoksen viereen mahdollisimman alas vapaan kul-
kukorkeuden yläpuolelle kisällinkyltti. 

 
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 
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 Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-
den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen.   
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä. 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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 23.12.2019.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  3-3037-19-D 
 
 LP-091-2019-08677 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Erottajankadun Huippu  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0050-0009 
 Erottajankatu 15-17 
Kaava 3267 
Lainvoimaisuus 1952 
Alueen käyttö Tontti  

  
Tontille 3+4 korttelissa no 50 saadaan sijoittaa ainoastaan liike-
huoneistoja sekä asuinhuoneistoja kiinteistön hoitohenkilökuntaa 
varten. 

 
Pääsuunnittelija Mäntylä Antti Jussi Tapio 
 arkkitehti 
 A-Factor Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutoksia, korjauksia ja julkisivumuutos 
 
 Toimistorakennuksen pihasiiven 3.-5. kerroksissa sijaitsevat 

asuinhuoneistot C9, C10 ja C11 muutetaan toimistotiloiksi. Baari 
muutetaan neuvotteluhuoneiksi 2. kerroksessa ja neuvotteluhuo-
ne muutetaan toimistotilaksi 3. kerroksessa.  
  
Tehdään kaksi uutta ovea 2. kerroksen tasolla sisäpihan suun-
taan olevien ikkunoiden sijalle. Ikkuna-aukkoja kasvatetaan alas-
päin ja asennetaan uudet ulko-ovet.  
  
Tehdään vähäisiä paikallisia kevyiden väliseinien muutoksia ja 
niihin liittyviä taloteknisiä muutoksia. Iv-runkolinjat eivät muutu ja 
pääosa kerrosjakeluista säilyy.  
  
Tehdään rakennusjätteen poistoja välipohjien laipioista 4. ja 5. 
kerroksissa haitta-ainetutkimuksen mukaisesti ja tehtyjen löytöjen 
perusteella.  
  
Porrashuoneissa ei muutoksia. Paloalueissa ei muutoksia.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
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sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Alueella on voimassa MRL:n 53 § 2 mom. mukainen rakennus-

kielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi.   
Poikkeamista rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n pe-
rusteella vähäisenä, koska kyseessä on olemassa olevan raken-
nuksen vähäisistä sekä sisäisistä korjaus- ja muutostoimenpiteis-
tä. 

 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 822 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 
 - Iv-työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloittamisilmoitus 
 - rakennekatselmus 
 - iv-katselmus 
 - loppukatselmus 
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 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-j §, 125 §, 133 §, 135 § 

ja 175 § 
 
 

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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 23.12.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.12.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.12.2024. 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  5-2998-19-D 
 
 LP-091-2019-07153 
 
Hakija Asunto Oy Robertus  
 
Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0090-0048 
 Iso Roobertinkatu 35-37 
Kaava 7962 
Lainvoimaisuus 1980 
Alueen käyttö AK; Asuntokerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Klockars Mats 
 arkkitehti 
 Arkk tsto Laatio Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinhuoneistojen jakaminen 
 
 Asuinkerrostalon 1. kerroksessa sijaitsevat asuinhuoneistot B19 

ja B20 jaetaan molemmat kahdeksi asuinhuoneistoksi B19a ja 
C19b sekä B20a ja B20b. Huoneistot erotetaan toisistaan pääpii-
rustuksissa esitetyllä palo-osastoivalla ja ääntä eristävällä raken-
teella. Lisäksi tehdään uusia märkätiloja ja keittotiloja.  
Asuntojen sisäänkäynteinä käytetään olemassa olevia ovia tai 
oviaukkoja. Yksi aukko laajennetaan ja yksi suljettu aukko ava-
taan uudelleen. Asuntoihin 19a ja 19b tehdään koneellinen poisto 
ja asunnoissa 20a ja 20b säilyy painovoimainen ilmanvaihto.   
  
Poistumisturvallisuus heikkenee, mutta jatkossakin huoneistoilla 
on pelastautumisen vaatimukset täyttävät kaksi pelastautumis-
tietä; toinen porraskäytävän kautta ja toinen varatie ikkunan kaut-
ta. Varatietä voi käyttää myös paarikuljetukseen.  
  
Asunnoille on osoitettu irtaimistovarastot.   
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

Lisäselvitys Tunnuksella 5-0824-18-D on myönnetty lupa asuinkerrostalon 
kvv-laitteiden ja märkätilojen peruskorjaukselle. 

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

Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka palonkestävä 
 
________________________________________________________________________________ 

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 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

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

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

Päättäjä Virpi Vartio 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Hankeselvitys  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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 23.12.2019.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.12.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.12.2024. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  7-2851-19-C 
 
 LP-091-2019-07879 
 
Hakija As. Oy Ilmari, c/o Provia Isännöinti Oy  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0105-0021 
 Kasarmikatu 4 
Kaava 7948 
Lainvoimaisuus 1982 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue  

  
SO  Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. 
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta ei saa purkaa ilman pa-
kottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai 
muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton 
perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu 
tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöi-
den yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin 
soveltuvalla tavalla 

 
Pääsuunnittelija Achilles Ingo 
 arkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Ikkunoiden huoneistoparvekkeidenovien uusiminen puurakentei-
sina 

 
 Kolmesta rakennuksesta koostuvan kiinteistön 1980-luvulla vaih-

detut huoneistoikkunat ja huoneistoparvekkeiden ovet uusitaan 
puurakenteisiksi.    
  
Korvausilman saanti huoneistoihin järjestetään seinärakenteissa 
olevien Velco-venttiilien kautta.  
  
Kadunvarsirakennus (AB-talo) on valmistunut vuonna 1907 ja sen 
on suunnitellut rakennusmestari Juho Vainio. Sisäpihalla olevista 
rakennuksista D-talo on valmistunut vuosina 1877-80 rakennus-
mestari K. J. Grönstrand suunnitelmien mukaan ja tuntemattoman 
suunnittelijan C-talo hieman aikaisemmin vuonna 1873.  
  
Kaupunginmuseo on lausunut suunnitelmasta ja pyytänyt tarkis-
tamaan ikkunoiden mittasuhteita ja mallia. Suunnittelija on toimit-
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tanut lausuntoon vastineen, josta ilmenevät tehtyjen suunnitel-
mien perustelut. Nyt palautetaan 1980-luvulla uusistut ikkunat de-
taljeitaan alkuperäisten ikkunoiden kaltaisiksi. Parvekkeiden ovet 
on toteutettu vasta noin kymmenen vuotta sitten ja alusta asti ko-
konaan lasitettuina. Koska ne avautuvat pihan puolelle ja ovat 
uutta kerrostumaa, on katsottu että ne voidaan toteuttaa poiketen 
perinteisestä mallista edelleen myös ala osaltaan lasitettuna. Jo 
toteutetun malli-ikkunan vertailu 1980-luvun ikkunoihin osoittaa, 
että vaikka alkuperäistä mitoitusta ei saavuteta, paranee suhde-
maailma ja ikkunoiden luonne nykyisestä tilanteesta vastaamaan 
paremmin rakennusaikakauden tyyliä.   
  
Museo edellyttää yhden alkuperäisen ikkunan kunnostamista ja 
säilyttämistä ja sen maalikerrosten tutkimista. Se toteaa lausun-
nossaan myös, että koska ikkunoiden uusiminen vaikuttaa kiin-
teistön ulkoasuun ja kaupunkikuvaan, tulee kiinteistökokonaisuu-
desta teettää kokonaisvaltainen väritystutkimus tai täydentää tar-
vittaessa jo aikaisemmin tehtyä tutkimusta. Sen pohjalta tulee laa-
tia kiinteistökokonaisuuden kattava värityssuunnitelma, jota nou-
datetaan sitä mukaa kun eri osia  mm. julkisivupintoja kunnoste-
taan. Kaupunginmuseo puoltaa lausunnossaan ikkuna- ja ovi-
muutosta ehdoin. 
 

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

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 25.10.2019 
Lausunnon tulos puollettu 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat muutostyön suunni-

telmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkeamiselle 
haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta.  
  
Ennen ikkunoiden tai ovien tilaamista ja työn toteuttamista on tar-
vittaessa pidettävä viranomaistarkastus (mallikatselmus), jossa 
paikalla on rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajan li-
säksi pääsuunnittelija ja hakijan edustajat. Mallikatselmuksessa 
tarkistetaan tarvittaessa ikkunoiden ja parvekeovien detaljit (osin 
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esitetty jo malli-ikkunassa) ja sovitukset (liittyminen seinäraken-
teeseen ja listoitukset) sekä väri suhteutettuna julkisivuväriin ja 
siitä tehtyihin selvityksiin.  
  
Säilynyt alkuperäinen ikkuna kunnostetaan ja sen värikerrostumat 
tutkitaan. Rakennukseen tehdyt julkisivujen ja ikkunoiden väritut-
kimukset kootaan ja niitä täydennetään nyt tehtävän hankkeet 
tuottaman tiedon osalta. Tiedot kirjataan ja arkistoidaan taloyhti-
össä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
 
 

 

Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kuntotarkastusselvitys  
 Lausunto  
 Kannanotto kaupunginmuseon lausuntoon  
 Ikkunoiden detaljivertailu  
 Valokuvakooste  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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 23.12.2019.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  7-2957-19-CMY 
 
 LP-091-2019-08433 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Ilmarisen Talo 124  
 
Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0104-0014 
 Punanotkonkatu 2 
Kaava 12264 
Lainvoimaisuus 2015 
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Elo-Lehtinen Eeva-Liisa Kaarina 
 arkkitehti 
 Arkkitehdit NRT Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma 
 
 Varataan kiinteistölle suunnitelmassa esitetyt mainospaikat kisäl-

linkylteille, irtokirjaimista koostuville valomainoksille, taloyhtiön 
nimelle taustavalaistuin irtokirjaimin sekä Punanotkonkadun julki-
sivulla varaus mainosvaloille näyteikkunoiden sisäpuolelle. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 
________________________________________________________________________________ 

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.  
  
Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 
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Päättäjä Sari Viertiö 
arkkitehti 
 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.12.2019 § 702 25 
 

 

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 23.12.2019.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  11-3041-19-P 
 
 LP-091-2019-07936 
 
Hakija Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0306-0008 
 Siltasaarenkatu 13 
Pinta-ala 2274 m² 
Kaava 12543 
Lainvoimaisuus 2019 
Rakennettu kerrosala 7460 m² 
Alueen käyttö KA; Liike-, asuin- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Cederqvist Tom Börje Jarl 
 arkkitehti 
 Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Toimistorakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan 1980-luvulla rakennettu toimistorakennus (ratu 

2160), pysäköintihalli sekä piha-alueen rakennelmat uuden ase-
makaavan 12543 mukaisen uudisrakentamisen tieltä.  
    
Purettavaan rakennukseen liitetyt metroaseman tilat ja rakenteet 
jätetään purkamatta ja nämä liitetään osaksi myöhemmin tapah-
tuvaa uudisrakentamista. Metroliikenne toimii koko purkutyön 
ajan.  
  
Maaperän pilaantuneisuuden historia- ja perustietoselvitys, purku- 
ja louhintatyön ympäristöselvitys, asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
sekä purkutyöselostus on toimitettu rakennusvalvontapalveluun 
lupahakemuksen yhteydessä.  
   
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha (12543/2019).   
   
Purkamisesta on ilmoitettu Helsingin kaupunginmuseolle.   
   
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
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Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (28.10.2019). 
 

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

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 24.10.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ennen luvan mukaisiin töihin ryhtymistä on hankkeeseen ryhtyvän 
kutsuttava kokoon maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n mukainen 
aloituskokous. Aloituskokoukseen tulee kutsua HKL:n ja puretta-
vien kiinteistöjen Helsingin toimitilojen edustajat.   
   
Purkutyö-, suojaus- ja tuentasuunnitelmat tulee olla valmiina, ryh-
tyvän ja suunnittelijan hyväksymänä aloituskokouksessa. Suunni-
telmissa tulee huomioida purkutyöselostuksessa sekä purku- ja 
louhintatyön ympäristöselvityksessä asetetut vaatimukset.  
  
Ennen purkutyöhön ryhtymistä hankkeen toteuttamissopimuksen 
ehdot purkamistyöhön on oltava täytetty. Purkutyössä on nouda-
tettava toteuttamissopimuksen ehtoja.  
  
Purkutyösuunnitelmassa ja purkutyössä tulee erityisesti varmistaa 
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maan pinnalla ja sen alla olevien säilytettävien rakenteiden suo-
jaaminen.   
  
Purettavassa rakennuksessa olevan metron sisäänkäynnin vai-
heittaisen ja turvallisen käytön varmistaminen on osoitettava en-
nalta hyväksytettävällä suojaussuunnitelmalla. Toteutuksessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisten kulkureittien opastuk-
seen.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. Purkamis-
työssä on noudatettava kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä. 
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä työmaajärjestelyt, sekä miten purkamistöiden ai-
kaiset haitat lähiympäristöön minimoidaan ja varmistetaan (työ-
maa-alueen rajaus, melu, tärinä, pöly tai muut ympäristölle haital-
liset aineet).  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun, 
pyöräilyn sekä katu- ja metroliikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
taataan. Tarvittavat katualuevuokraukset ja liikennejärjestelyt tu-
lee olla haettuna ja päätökset käytettävissä aloituskokouksessa.    
    
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyödyntämisestä.    
    
Työmaalta poistettavat purkujätteet on kuljetettava käyttäen tiiviitä 
lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.    
    
Purkamisen jälkeen toimenpidealue on siistittävä loppukatsel-
mukseen, mikäli uudisrakentamista valmisteleviin toimiin ei välit-
tömästi ryhdyttäisi.   
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 § 133 § 139 § 150 d §   
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Ympäristöselvitys  
 Lausunto  
 Päätöksen liite  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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  
  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnan jäsenellä  
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun 
päätös vaikuttaa sekä  
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.  
  
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.                         
                                                                      



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.12.2019 § 703 32 
 

 

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 

 

 
 

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 23.12.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Tämän purkamisluvan voimassaoloaika päättyy 24.12.2022. Lu-

van tarkoittama toimenpide on suoritettava edellä mainitun ajan 
kuluessa.  
 

Purkamistyön aloittaminen 
 
 Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta ja lupamääräyksissä edellytetty VASTAAVA 
TYÖNJOHTAJA on hyväksytty johtamaan rakennustyötä.                           
                                                                      
Ilmoitus purkamistyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
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vontaa hoitavalle rakennusteknisen osaston insinöörille tai raken-
nusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivys-
tysaikoina.  
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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  11-3042-19-P 
 
 LP-091-2019-07935 
 
Hakija Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta  
 
Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0307-0007 
 Toinen linja 7 
Pinta-ala 1603 m² 
Kaava 12543 
Lainvoimaisuus 2019 
Rakennettu kerrosala 4320 m² 
Alueen käyttö K; Liike- ja toimistorakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Cederqvist Tom Börje Jarl 
 arkkitehti 
 Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Toimistorakennuksen purkaminen 
 
 Tontilta puretaan 1960-luvulla rakennettu ja 1980-luvulla laajen-

nettu toimistorakennus (ratu 2163) ja pysäköintihalli sekä niihin 
liittyvät rakennelmat uuden asemakaavan 12543 mukaisen uudis-
rakentamisen tieltä.   
  
Purettavaan rakennukseen liitetyt metroaseman tilat ja rakenteet 
jätetään purkamatta ja nämä liitetään osaksi myöhemmin tapah-
tuvaa uudisrakentamista. Metroliikenne toimii koko purkutyön 
ajan.   
  
Maaperän pilaantuneisuuden historia- ja perustietoselvitys, purku- 
ja louhintatyön ympäristöselvitys, asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
sekä purkutyöselostus on toimitettu rakennusvalvontapalveluun 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha (12543/2019).  
  
Purkamisesta on ilmoitettu Helsingin kaupunginmuseolle.  
  
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
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keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (28.10.2019). 
 

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

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 06.11.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työ edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymi-

sen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

 - Vastaava työnjohtaja 
 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - rakenneselvitys 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ennen purkutyön aloittamista on rakennusvalvontapalvelun ra-
kenneyksikölle esitettävä rakenneselvitys naapuritontin (91-11-
307-1) rakennuksen päätyseinän ja päädyn kattorakenteiden so-
veltuvuudesta ulkovaipparakenteiksi purkutyön jälkeen ennen uu-
disrakennusta. Mikäli ei sovellu, tulee esittää rakennesuunnitelma 
väliaikaisratkaisusta vaatimusten täyttämiseksi.  



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 03.12.2019 § 704 36 
 

 

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 

 

 
 

Ennen luvan mukaisiin töihin ryhtymistä on hankkeeseen ryhtyvän 
kutsuttava kokoon maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n mukainen 
aloituskokous. Aloituskokoukseen tulee kutsua HKL:n ja puretta-
vien kiinteistöjen Helsingin toimitilojen edustajat.  
  
Purkutyö-, suojaus- ja tuentasuunnitelmat tulee olla valmiina, ryh-
tyvän ja suunnittelijan hyväksymänä aloituskokouksessa. Suunni-
telmissa tulee huomioida purkutyöselostuksessa sekä purku- ja 
louhintatyön ympäristöselvityksessä asetetut vaatimukset.  
  
Ennen purkutyöhön ryhtymistä hankkeen toteuttamissopimuksen 
ehdot purkamistyöhön on oltava täytetty. Purkutyössä on nouda-
tettava toteuttamissopimuksen ehtoja.  
  
Purkutyösuunnitelmassa ja purkutyössä tulee erityisesti varmistaa 
maan pinnalla ja sen alla olevien säilytettävien rakenteiden suo-
jaaminen.  
  
Purettavassa rakennuksessa olevan metron sisäänkäynnin vai-
heittaisen ja turvallisen käytön varmistaminen on osoitettava en-
nalta hyväksytettävällä suojaussuunnitelmalla. Toteutuksessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisten kulkureittien opastuk-
seen.  
  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta. Purkamis-
työssä on noudatettava kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä. 
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuu-
desta (798/2015).  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä työmaajärjestelyt, sekä miten purkamistöiden ai-
kaiset haitat lähiympäristöön minimoidaan ja varmistetaan (työ-
maa-alueen rajaus, melu, tärinä, pöly tai muut ympäristölle haital-
liset aineet).  
  
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun, 
pyöräilyn sekä katu- ja metroliikenteen sujuvuus ja turvallisuus 
taataan. Tarvittavat katualuevuokraukset ja liikennejärjestelyt tu-
lee olla haettuna ja päätökset käytettävissä aloituskokouksessa.  
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
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hyödyntämisestä.  
    
Työmaalta poistettavat purkujätteet on kuljetettava käyttäen tiiviitä 
lavoja ja kuormat on peitettävä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.    
    
Purkamisen jälkeen toimenpidealue on siistittävä loppukatsel-
mukseen, mikäli uudisrakentamista valmisteleviin toimiin ei välit-
tömästi ryhdyttäisi.  
   
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 §, 139 § ja 150 d §  

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Tuomo Jaamala 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Ympäristöselvitys  
 Lausunto  
 Todistus hallintaoikeudesta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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  
  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnan jäsenellä  
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun 
päätös vaikuttaa sekä  
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.  
  
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.                         
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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 23.12.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Tämän purkamisluvan voimassaoloaika päättyy 24.12.2022. Lu-

van tarkoittama toimenpide on suoritettava edellä mainitun ajan 
kuluessa.  
 

Purkamistyön aloittaminen 
 
 Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta ja lupamääräyksissä edellytetty VASTAAVA 
TYÖNJOHTAJA on hyväksytty johtamaan rakennustyötä.                           
                                                                      
Ilmoitus purkamistyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
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vontaa hoitavalle rakennusteknisen osaston insinöörille tai raken-
nusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivys-
tysaikoina.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  33-2978-19-A 
 
 LP-091-2019-07582 
 
Hakija xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0111-0023 
 Larin Parasken polku 31 
Pinta-ala 1111 m² 
Kaava 10069 
Lainvoimaisuus 1992 
Sallittu kerrosala 222 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Kokko Seppo Kalevi 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Paritalon (0111), varaston (1911) ja maalämpökaivon rakentami-
nen aloittamisoikeudella 

 
 Erillispientalojen korttelialueella, omalla kiinteistöllä, rakennetaan 

rapattu kaksikerroksinen betoniharkkorakenteinen paritalo ja eril-
linen varasto. Tontilta kaadetaan 10 puuta. Kiinteistö sijaitsee 
Hämeenlinnanväylän läheisyydessä.   
  
Rakennuksen julkisivut ovat vaaleaa rappausta ja vesikatteena on 
tummanharmaa peltikate.   
  
Asuinrakennuksen esteettömille sisäänkäynneille on suunniteltu 
nostinvaraukset ulkoterassien kautta.  
  
Tontille porataan maalämpöjärjestelmän pystysuora lämpökaivo. 
Lupahakemuksen liitteenä on kaupunkimittauksen antama kaivu-
luvan johtoselvitys JS 1991771, jonka perusteella poraaminen on 
merkityille kaivualueille mahdollista.  
  
Osa hulevesistä voidaan imeyttää tontin nurmi- ja kivituhka-
alueilla, muut hulevedet johdetaan maaston kallistuksin ja painan-
tein tontilla olevien sadevesikaivojen kautta kaupungin hulevesi-
verkostoon.   
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Energiaselvityksen mukaan asuinrakennuksen suunniteltu  
energiatehokkuusluokka on B (2013)  
  
Hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys, suunnitelmas-
sa on harkittu meluongelmaa ja ratkaisua voidaan pitää kohtuulli-
sena.  
  
Aloitusoikeutta on haettu rakennustöiden aloittamiselle ennen lu-
van lainvoimaisuutta. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Haettu aloitusoikeutta perustusten osalta, johtuen kivitalon betoni-

rakenteesta ja betonin valamisen vaikeudesta pakkasella. Perus-
tusten tekeminen syksyllä on hankkeen onnistumisen kannalta 
kriittistä, sillä routasuojaukset täytyy päästä tekemään ennen 
maan jäätymistä.   
  
Piha-alueen ja oleskulutilan keskiäänitasosta poiketaan rakenta-
malla melulta suojatut lasiterassit. Äänieristysselvityksen mukaan 
melusuojausta kohtuullisin toimenpitein ei ole mahdollista saada 
molemmille asunnoille kuin lasitetulla terassilla. Lasiterasseilla 
asunnoille muodostuu riittävän isot piha- ja oleskelualueet. (9+9 
neliötä) Tieliikenteestä aiheutuva keskiäänitaso ei ylitä ympäris-
töministeriön ja valtioneuvoston päätöksen keskiäänitason oh-
jearvoja lasitetuilla terasseilla. 
 

Rakennusoikeus 222 k-m² Rakennusoikeus laskettuna tonttitehokkuusluvulla e=0,2  
  
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa autosuo-
jia 20 k-m²/asunto sekä talousrakennuksia 15 k-m²/asunto. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  222  222 
 varasto  22  22 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 17  17 

      
Autopaikat Yhteensä 4 
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 Rakennetaan 4 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 252 m² 
Tilavuus 820 m² 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 Rakennusten paloturvallisuus tulee olla ympäristöministeriön ase-

tuksen 848/2017 mukainen 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 03.10.2019 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Aloittaminen Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen 

lainvoimaisuutta. 
  
Vakuuden laji henkilötakaus 
________________________________________________________________________________ 

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:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
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 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   
katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan.  
  
Maantasokerroksen lattian korkeusasema tulee olla merkittynä 
uudisrakennusten nurkkapisteiden kohdalla aloituskokouksen yh-
teydessä.  
  
Pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen 
ryhtyvä valvovat osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen suun-
nitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hy-
väksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten to-
teuttamista.  
  
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään läm-
pöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella ra-
kennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvit-
tavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveel-
lisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
  
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus 
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.  
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Hankkeeseen ryhtyvän pitää pyytää kaupunkimittauspalveluilta 
reikää koskeva sijaintikatselmus ennen reiän peittämistä, jotta 
sen täsmällinen sijainti voidaan selvittää. Samalla kiinteistön 
omistajan on huolehdittava, että poraustyön suorittaneelta saa-
mansa tieto porareiän pituudesta ja porareiän kaltevuudesta esi-
tetään kaupunkimittauspalveluille karttatietojen päivittämistä var-
ten.  
  
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen 
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen 
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys 
kaupunkimittauspalveluilla.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.  
  
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin siitä on tehty ilmoitus 
rakennusvalvontapalveluun ja työtä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-k §, 118 §, 123 

§, 125 §, 133 §, 135 §, 144 §, 175 § 
 
 

 

Päättäjä Eeva Nummisto 
rakennusarkkitehti 
puh.  310 26466 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Rasitesopimus  
 Kaivuluvan johtoselvitys  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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 23.12.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.12.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.12.2024. 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  33-3013-19-B 
 
 LP-091-2019-08525 
 
Hakija Kiint Oy Auroranlinna  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0253-0001 
 Luutnantinpolku 7 
Kaava 10069 
Lainvoimaisuus 1992 
Alueen käyttö AKR; Asuinkerrostalojen sekä rivitalojen ja muiden kytketyjen ra-

kennusten korttelialue. 
 
Pääsuunnittelija Pantzar Jari 
 arkkitehti 
 Suomen Talokeskus Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kerhoitilasta asunnoksi 
 
 Asuinkerrostalon 5.-6. kerroksessa sijaitseva kerhohuoneisto 

muutetaan vähäisen käytön vuoksi asunnoksi. Huoneistossa teh-
dään sisäisiä tilajärjestelyjä ja rakennetaan koneellinen ilmanvaih-
to.  
  
Asunnolle on osoitettu irtaimistovarasto.  
  
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen kerrosala ylittää n 5 % sal-

litun kerrosalan, Hakija perustelee ylitystä sillä, että muutettavan 
tilan ei ole ollut käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä.  
Sallitun kerrosalan lisäyksen johdosta autopaikkojen tarve kasvaa 
yhdellä, lisäksi aikaisemman muutoksen yhteydessä yksi auto-
paikka on jäänyt puuttumaan.  
Kerrosalan ylitys ja kahden autopaikan puuttuminen voidaan hy-
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väksyä vähäisenä poikkeamana. 
 
Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 97 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.   
  
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 §, 133 §, 135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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 23.12.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.12.2022 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.12.2024. 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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 PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  35-3019-19-P 
 
 LP-091-2019-09082 
 
Hakija Rakennustyöt Ratilainen Oy  
 
Rakennuspaikka Tuomarinkylä, 091-035-0050-0015 
 Kytöniityntie 12a 
Pinta-ala 553 m² 
Kaava 6555 
Lainvoimaisuus 1972 
Sallittu kerrosala 365 m² 
Rakennettu kerrosala 70 m² 
 Kaavatontti 15 muodostuu tontista 2 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Asuinpientalon purkaminen 
 
 Haetaan lupaa 1950-luvulla rakennetun asuinpientalon purkami-

selle (Ratu 15524))  
  
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.  
   
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.   
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (6555/1972).  
  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   
   
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta 
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELY-
keskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.  
  
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (20.11.2019). 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen. 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 15.11.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 13.11.2019 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin: 
 
 Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalli-
sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta 
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
   
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.  
  
Työmaalta poistettavat maa-aineskuormat on kuljetettava käyttä-
en tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.  
   
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).   
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
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Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
  
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpi-
teen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.   
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 §, ja 139 §  

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 § 
 

 

Päättäjä Mikko Jokinen 
rakennusmestari 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Haitta-aineselvitys  
 Lausunto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.12.2019, 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  
  
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa  
- kunnan jäsenellä  
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun 
päätös vaikuttaa sekä  
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella.  
  
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.                         
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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 23.12.2019.  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Tämän purkamisluvan voimassaoloaika päättyy 24.12.2022. Lu-

van tarkoittama toimenpide on suoritettava edellä mainitun ajan 
kuluessa.  
 

Purkamistyön aloittaminen 
 
 Purkamistyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta ja lupamääräyksissä edellytetty VASTAAVA 
TYÖNJOHTAJA on hyväksytty johtamaan rakennustyötä.                           
                                                                      
Ilmoitus purkamistyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
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vontaa hoitavalle rakennusteknisen osaston insinöörille tai raken-
nusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivys-
tysaikoina.  
 

 

 


