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Lupayksikön viranhaltijat ovat 24.8.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 220-225 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 29.8.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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  PURKAMISLUPA  
 

Tunnus  30-2061-17-P 
 
 LP-091-2017-05145 
 
Hakija SRV Rakennus Oy  
 OP Tonttirahasto Ky c/o OP Kiinteistösijoitus Oy  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0127-0002 
 Lapinmäentie 1 
Pinta-ala 30457 m² 
Kaava 12383 
Lainvoimaisuus 2016 
Rakennettu kerrosala 40990 m² 
Alueen käyttö Keskustatoimintojen korttelialue (C) 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Vakuutusyhtiö Pohjolan toimitalon purkaminen osittain 
 
 Yleistä  

  
Pohjolan toimitalo, 1960-luvulla rakennettu päärakennus oli val-
mistuessaan aikansa merkkirakennus, joka säilytetään maamerk-
kinä sekä korttelin keskeisrakennuksena. Korttelista puretaan 
pois laajennusosat, joita on rakennettu kahdessa vaiheessa 
1980-luvulla. Purettavalle alalle sijoitetaan seitsemän 8-16 ker-
roksista pistetaloa ja kaksi lamellitaloa sekä asuinrakennuksia 
palvelevat piha-alueet ja paikoitustilat. Konsepti säilyttää päära-
kennuksen (A-torni) jalustaosineen ja siihen välittömästi liittyvät 
yhteistilat, ravintolan, auditorion ja aulat. Tontin muut osat pure-
taan suurelta osin kellarinpohjalaattaan asti ja säilyvien tilojen ku-
ten uima-allastilan osalta puiston tasoon asti.  
Pihakansien rakentamistapa tarkentuu tältä osin jatkosuunnitte-
lussa. Asuinrakennus 1 sijoittuu länsireunaltaan vähäisessä mää-
rin kellarivyöhykkeen ulkopuolelle. Huopalahdentienpuoleinen kel-
larien alapuolinen patoseinä säilytetään pääosin ehjänä. Lapin-
mäentien'varteen sijoittuva eteläinen ajoramppi rakennetaan uu-
teen asemaan siten, että sen eteen jääriittävästi odotustilaa liiken-
teelle nostettaessa kevyen liikenteen väylä Lapinmäentientasoon. 
Pohjoisen ajorampin linjaus pyritään säilyttämään nykyisessä 
asemassaan.   
  
Suunnitteilla on tontin uudisrakentaminen.  
  
Hankkeessa puretaan Lapinmäentie 1, ent. vakuutusyhtiö Pohjo-
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lan talo osittain. Purettavat osat ovat pääosin vuosina 1983-1988 
rakennetut lisäosat, ns. B-torni tontin pohjoisosassa ja toimistosii-
vet C, D ja E tontin länsiosassa Huopalahdentien puolella. Puret-
tavan osan laajuus perustuu vuoden 2016 asemakaavaan ja sen 
viitesuunnitelmaan.  
Purettavien osien laajuudeksi on alustavasti määritetty 44 468 m2 
(Maanpäälliset tasot 1-11 ja Kellaritasot 01-03).  
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan 
lupahakemuksen yhteydessä.  
  
 Hakija on toimittanut haitta-aineselvityksen ja alustavan selvityk-
sen haitallisten aineiden käsittelystä.  
  
Hakija on toimittanut rakennuksen historiaselvityksen sekä kunto-
tutkimuksen.   
Rakennuksen jullkisivumateriaalina käytetyn graniitin kierrätyk-
sestä on erillinen selvitys liitteenä.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta 
vanha ( no 12393 )  
Purkamisen johdosta on kuultu kaupunkisuunnitteluvirastoa ja 
kaupunginmuseota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   
  
Purkamisesta tiedotetaan Uudenmaan ELY-keskukselle.  
  
Tiedottaminen kaupunginhallitukselle ei ole tarpeen. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on kuullut naapureita poikkeamisten 
johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta. Naapureil-
la ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan 

Pure-
taan 

Yhteensä 

 toimitilarakennusten 
kerrosalaa 

39158  16144 23014 

 Kellaritilaa 57390  28346 29044 
      

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 07.07.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
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Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 02.08.2017 
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.  
 

 Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä, miten purkamistöiden aikaiset haitat ympäristöön 
minimoidaan (työmaa-alueen rajaus, pöly, melu tai muut ympäris-
tölle haitalliset aineet).  
  
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/ mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryh-
tyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön 
turvallisuudesta (798/2015).   
  
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset 
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.  
Rakennuksen julkisivumateriaalina käytetyn graniitin kierrätykses-
tä on erillinen selvitys liitteenä.  
  
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.   
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Hakijan tulee maisemoida rakennuspaikka purkamistoimenpiteen 
jälkeen purkuselostuksessa esitetyllä tavalla, huomioiden jatkora-
kentamisen toteutuminen vaiheittain, kuitenkin viimeistään ennen 
loppukatselmusta.   
  
Mikäli purkaminen tontin alueella toteutuu siten, että osa tontin tu-
levasta rakentamisesta jää vaiheistuksen vuoksi toteuttamatta 
tämän purkuluvan voimassaoloaikana, tulee jäljelle jäävä alueen 
osa ja purkukaivanto käsitellä, maisemoida ja aidata siten , että 
vaaraa ei ympäristölle aiheudu.  
  
Ennen rakennuksen purkamista tulee kaupunginmuseolle varata 
mahdollisuus ja annettava riittävästi aikaa rakennuksen dokumen-
tointiin. Kaupunginmuseo on toimittanut dokumentointiohjelman 
hakijalle, jota noudatetaan.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle. 
 

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

Maankäyttö- ja rakennusasetus 67§ ja 69§ 
 

 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Kaupunginmuseon lausunto purkamiseen  
 Kaupunkisuunnittelutoimialan kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.08.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 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 12.09.2017.  
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 TOIMENPIDELUPA  
 

Tunnus  35-2130-17-C 
 
 LP-091-2017-04015 
 
Hakija XXXX 
 XXXX 
 
Rakennuspaikka Tuomarinkylä, 091-035-0010-0023 
 Kuusmiehentie 64 
Pinta-ala 1003 m² 
Kaava 6555 
Lainvoimaisuus 1972 
Sallittu kerrosala 301 m² 
Rakennettu kerrosala 112 m² 
Alueen käyttö AOR  

Omakoti-, rivi- tai muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Anttila Tiia 
 arkkitehti 
 Collaboratorio 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Katon muuttaminen 
 
 50-luvulla rakennetun rintamamiestalon sisääntulo katetaan laa-

jentamalla katon lapetta kuistin räystäslinjaan saakka suojaa-
maan sisäänkäyntiportaat. Hankkeessa ulko-ovi siirretään kuistin 
pohjoisjulkisivupinnalle ja rakennetaan uusi puurakenteinen si-
säänkäyntiporras. Portaan alle jäävä tila tehdään avattavaksi 
huoltoa varten. 

 
Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 

ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - työ ei vaadi katselmuksia 
 
 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
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suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta.   
    
Tässä luvassa käsitellään ainoastaan muutoksen kaupunkikuval-
lisia vaikutuksia. Luvan tekniset muutosvaikutukset jäävät raken-
nushankkeeseen ryhtyvän vastattavaksi. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-g §,126 § ja 133 / 135 § 
 
 

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen 
arkkitehti 
puh.  310 26468 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Valtakirja  
 Hankesuunnitelma  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.08.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 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 12.09.2017.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  40-2124-17-AM 
 
 LP-091-2017-06077 
 
Hakija RakPala Oy  
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0168-0013 
 Vaskipellontie 13 
Pinta-ala 681 m² 
Kaava 8826 
Lainvoimaisuus 1984 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Paritalon muutokset 
 
 Yliarkkitehti on myöntänyt rakennusluvan paritalon rakentamiselle 

19.05.2016 (lupatunnus 40-0307-16-A). Rakentamisen aikana on 
poikettu hyväksytyistä pääpiirustuksista. Muutokset koskevan 
osittain luvanvaraisia toimenpiteitä.  
  
Asuintiloissa on tehty sisäisiä märkätila- ja huonetilamuutoksia. 
Julkisivuissa on tehty vähäisiä ikkuna- ja oviaukotusten muutok-
sia.   
  
Rakentamisen aikana terasseja on laajennettu ja osa terasseista 
lasitetaan kehyksettömin kirkkain, sivuun työnnettävin liukulasein. 
Terassin otsapintaa lasitetaan kiintein kirkkain lasein. Lasitettujen 
terassien tuuletus järjestetään lasitusten välisten rakojen kautta. 
Lasitetun terassin koko on noin 11 m2 paritaloasuntoa kohti.   
  
Muutosten yhteydessä tontin käytetty rakennusoikeus ei muutu 
eikä rakennuksen bruttoala kasva. 
 

Kuuleminen Hakija on kuullut kiinteistön 40168/5 haltijaa terassien laajennuk-
sen johdosta. Naapurikiinteistön haltija on huomauttanut, että laa-
jennus on rakennettava siten, ettei naapuritontin rakentamisen 
tehokkuus tai paloluokitus muutu.   
  
Terassien laajentamisesta voidaan todeta, että laajentaminen ei 
tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuta naapuritontin sopivaa 
rakentamista (MRL 135 §).  
  
Hakija omistaa toisen naapuritontin 40168/11, joten kiinteistön 
kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Maanpinnan tasosta korotettua terassirakennelmaa on laajennet-

tu siten, että se ylittää asemakaavan mukaisen tontin sisäisen ra-
kennusalan rajan etelään, tontin 40168/5 suuntaan ja on lähimmil-
lään noin 3 metrin etäisyydellä tonttien välisestä rajalinjasta. Ylitys 
on Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen mukainen. Laajen-
nettu terassi sijaitsee lisäksi noin 1,2 metrin etäisyydellä tontin 
40168/11 rajasta. Hakija omistaa kyseisen kiinteistön. 

 
Rakennusoikeus Asemakaava e=0,20, talous- ja autosuojatiloja 25 m2/asunto  

Poikkeamispäätös tehokkuuden korottamiseksi e=0,25:  
- rakennusoikeus 170 k-m2  
- enintään 70 % kerrosalasta yhteen tasoon 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Rakentamisessa noudatetaan muilta osin lupapäätöksen 40-

0307-16-A mukaisia määräyksiä.  
   
Päätösote lähetetään tiedoksi kiinteistön 40168/5 haltijalle. 
 

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

Päättäjä Päivi Tuomola 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26402 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.08.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 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 12.09.2017.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  45-1445-17-D 
 
 LP-091-2017-03560 
 
Hakija Kiinteistövirasto Tilakeskus  
 
Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0068-0003 
 Turunlinnantie 1 
Kaava 8010 
Lainvoimaisuus 1979 
Alueen käyttö Y; Yleisten rakennusten korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Rauhalammi Antti Miika Sakari 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Kerhohuoneiston osan muutos päiväkotitiloiksi 
 
 Kulttuurikeskus Stoan nuorisotilojen 2 kerroksessa sijaitseva ker-

hohuoneiston osa muutetaan lastenpäiväkotitiloiksi.   
  
Tilaan ei tule ruoanvalmistustiloja pelkästään ruokailutoiminnot. 
LVI-kalusteita lisätään wc- ja ryhmätilaan.  
  
Esteetön pääsy päiväkotiin on järjestetty 1. kerroksen porrashuo-
neesta. Päiväkodin ratkaisut ovat esteettömiä.   
  
Lasten ulkoilu on järjestetty Puotinharjun päiväkodin pihalle, josta 
on erotettu aidalla oma turvallinen piha-alue Ahomansikoiden 
käyttöön. Käytöstä on sovittu Puotinharjun päiväkodin kanssa.  
  
Varhaiskasvatusvirasto kannanotossaan puoltaa päiväkotitoimin-
nan järjestämistä kyseisissä tiloissa. Tiloissa on ollut päiväkotiko-
keilu, joka on toiminut hyvin.  
  
Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu ilmanvaihtoselvitys.  
  
Korjaus- ja muutosyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu tarpeettomaksi. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon 
ottaen. 
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Hankkeen laajuus 
 
Muutosalue 137 m² 
Paloluokka P1 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 Kantavat rakenteet E1 taulukko 7.2.1  

sarake 3  
Osastoivat rakennusosat E1 taulukko 6.2.1  
sarake 3 

________________________________________________________________________________ 

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-selvitys 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön 
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkea-
miselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta. Valvon-
taa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan kiinteistöyhti-
össä. 

 
Sovelletut oikeusohjeet 
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 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 133 § 
 
 

Päättäjä Anne Karppinen 
Lupa-arkkitehti 
puh.  310 26407 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Hankesuunnitelma  
 Pihan yhteiskäyttö- ja saattopaikoituksen sopimus  

   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.08.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 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 12.09.2017.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.09.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 13.09.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
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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  47-2105-17-A 
 
 LP-091-2017-00154 
 
Hakija XXXX 
 
Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0128-0022 
 Tuukkalantie 7 
Pinta-ala 823 m² 
Kaava 9250 
Lainvoimaisuus 1987 
Sallittu kerrosala 206 m² 
Rakennettu kerrosala 27 m² 
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
 
Pääsuunnittelija Passoja Risto Kalevi 
 rakennusinsinööri 
 Rakennustarkastus Ratar Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen ja vanhan saunarakennuksen 
purkaminen 

 
 Tasamaatontille rakennetaan kaksikerroksinen, puuverhoiltu 

omakotitalo, jonka päädyssä on kahden autopaikan autotalli.  
  
Tontilta puretaan vanha saunarakennus. Kaupunkisuunnitteluvi-
rastolla ja kaupunginmuseolla ei ole ollut huomauttamista talous-
rakennuksen purkamisesta eikä tiedottaminen kaupunginhallituk-
selle tai alueelliselle ympäristökeskukselle ole tarpeen.  
  
Rakennuksen sisäänkäynti ja maantasokerroksen tilamitoitus ovat 
esteettömät.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.  
  
Alustava hulevesisuunnitelma on toimitettu. Hulevedet osin imey-
tetään ja lisäksi johdetaan pihakaivojen kautta yleiseen hulevesi-
verkkoon (rasitealue tontin 47128/21 kautta Paneliantielle).  
  
Tontin olemassa oleva puuaita ja pensasaita säilytetään, kivituh-
kapintaisen sisäänkäynnin kohdalle lisätään pensasistutusta. 
Tontin korkeusasemaa korotetaan vähäisesti tontin painanteen 
kohdalta.  
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Kahden tallissa olevan autopaikan lisäksi pihalla on tilaa yhdelle 
tilapäiselle autopaikalle. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta ja 
kuullut vähäisen poikkeamisen (rakennuksen etäisyys naapuriton-
tin rajasta) johdosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia 
hakemuksesta tai poikkeamisesta.  
  
Kuulemisessa ei ole tuotu esille poikkeamista rakennusoikeuden 
jakautumisesta (asuinkerrosala / lisärakennusoikeus). Kuulemista 
uudelleen ei ole katsottu tarpeelliseksi kokonaisuus huomioon ot-
taen, koska tontille jää vielä jäljelle rakennusoikeutta. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Uusi omakotitalo rakennetaan 3 metrin päähän naapurin 

47128/21 välisestä rajasta 35-36. Kyseisen naapurin uusi asuin-
rakennus (rakennuslupa 47-2107-17-A) rakennetaan 5 m:n pää-
hän rajasta 35-36, jolloin rakennusten etäisyydeksi jää 8 m.   
Perustelut poikkeamiselle: Poikkeamisella saadaan autotallin 
eteen riittävä tila autoille ja autojen kääntymiseen omalla tontilla. 
Naapurin suostumus sijoitukselle on lupapäätöksen liitteenä. 
Poikkeaminen on vähäinen.  
  
Autotallin kerrosala ylittää 9 m²:llä lisärakennusoikeuden sallitun 
enimmäismäärän. Kerrosalakaavio on esitetty pääpiirustuksissa.   
Perustelut poikkeamiselle: Autotalli sijoittuu kiinni päärakennus-
massaan ja käyttää laskennallisesti 9 m² asuinrakennusoikeutta, 
jota vielä jää käyttämättä 18 m². Poikkeaminen on kokonaisuu-
teen nähden vähäinen eikä naapureiden kuulemista uudelleen 
tämän poikkeamisen johdosta ole katsottu tarpeelliseksi. 
 

Rakennusoikeus 206 m² Asuinkerrosala  
  
Lisärakennusoikeus:  
 31 m² (autosuojat ja varastot; 15 % asuinkerrosalasta asuinker-
rosalan lisäksi) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan 

Pure-
taan 

Yhteensä 

 Asuinkerrosala  179  179 
 Saunarakennus 27  27 0 
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 Autosuoja  40  40 
      

Autopaikat Yhteensä 2 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 219 m² 
Tilavuus 629 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 RakMK E1:  

Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 7.  
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 5.  
  
Autosuojat RakMK E4 
 

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 02.03.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 02.03.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 06.03.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
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 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennuksen 1. kerroksen lattian korkeusasema tulee olla mer-
kittynä tontilla rakennuksen nurkkapisteiden kohdalla aloitusko-
kouksen yhteydessä.  
  
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä miten purkamis- ja rakennustöiden aikaiset haitat 
ympäristöön minimoidaan.   
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Tarkennettu hulevesisuunnitelma on toimitettava rakennusvalvon-
tapalvelulle hyvissä ajoin ennen työvaihetta.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2.7, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
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Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §, 118 §, 125 §, 

127 §, 133 §, 135 §, 139 § ja 175 § 
 
 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin suostumus  
 Ennakkoneuvottelumuistio  
 Helsingin kaupunginmuseon lausunto  
 Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.08.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 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 12.09.2017.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.09.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 13.09.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
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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  47-2107-17-A 
 
 LP-091-2017-00502 
 
Hakija XXXX 
 XXXX 
 XXXX 
 
Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0128-0021 
 Paneliantie 12 
Pinta-ala 823 m² 
Kaava 9250 
Lainvoimaisuus 1987 
Sallittu kerrosala 206 m² 
Rakennettu kerrosala 76 m² 
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue (AP) 
 
Pääsuunnittelija Passoja Risto Kalevi 
 rakennusinsinööri 
 Rakennustarkastus Ratar Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen ja vanhan vajarakennelman 
purkaminen 

 
 Tasamaatontille rakennetaan kaksikerroksinen, puuverhoiltu 

omakotitalo. Tontilla on olemassa 1950-luvulla rakennettu omako-
titalo.  
   
Tontilta puretaan vanha vajarakennelma. Rakennelman purkami-
nen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien arvojen hä-
vittämistä.  
   
Rakennuksen sisäänkäynti ja maantasokerroksen tilamitoitus ovat 
esteettömät.   
   
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.   
  
Alustava hulevesisuunnitelma on toimitettu. Hulevedet osin imey-
tetään ja lisäksi johdetaan pihakaivojen kautta yleiseen hulevesi-
verkkoon Paneliantielle (rasitealue tontin 47128/22 kanssa).   
   
Pihajärjestelyjä tehdään siten, että kivituhkapintaisella pihan alu-
eella on kummallakin tontin rakennuksella kaksi autopaikkaa. 
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Tontin olemassa olevat aidat säilytetään. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta ja 
kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta. Naapurit eivät ole esittä-
neet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisesta. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asuinkerrosala ylittää 5 m²:llä tontin sallitun enimmäiskerrosalan 

(2,4 %). Poikkeaminen on vähäinen ja perusteltu, koska uudisra-
kennukseen toteutetaan esteetön sisäänkäynti ja maantasoker-
roksen esteetön tilamitoitus. 

 
Rakennusoikeus 206 m² Asuinkerrosala  

  
Lisärakennusoikeus:  
 31 m² (autosuojat ja varastot; 15 % asuinkerrosalasta asuinker-
rosalan lisäksi) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan 

Pure-
taan 

Yhteensä 

 Asuinkerrosala 76 135  211 
      

Autopaikat Rakennetut 2 
 Yhteensä 4 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 135 m² 
Tilavuus 393 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 RakMK E1:  

Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 7.  
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 5.  
  
Autosuojat RakMK E4 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 20.07.2017 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Rakennuksen 1. kerroksen lattian korkeusasema tulee olla mer-
kittynä tontilla rakennuksen nurkkapisteiden kohdalla aloitusko-
kouksen yhteydessä.  
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Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on 
mm. esitettävä miten purkamis- ja rakennustöiden aikaiset haitat 
ympäristöön minimoidaan.  
  
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.  
  
Tarkennettu hulevesisuunnitelma on toimitettava rakennusvalvon-
tapalvelulle hyvissä ajoin ennen työvaihetta.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2.7, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §, 118 §, 125 §, 

127 §, 133 §, 135 §, 139 § ja 175 § 
 
 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  

 Ennakkoneuvottelumuistio  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.08.2017, 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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 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 12.09.2017.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.09.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 13.09.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
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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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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.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 08.09.2017.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.09.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 09.09.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, 
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.                           
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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.  
 

 
 


