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Lupayksikön viranhaltijat ovat 09.01.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 4-10 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 12.1.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 MUUTOSLUPA  

 
Tunnus  3-0031-18-BM 
 
 LP-091-2017-07874 
 
Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Kasarmikatu 25 c/o Barings Real Estate 

Advisers  
 
Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0048-0004 
 Kasarmikatu 25 
Pinta-ala 1295 m² 
Kaava 10593 
Lainvoimaisuus 1998 
Sallittu kerrosala 6400 m² 
Rakennettu kerrosala 6314 m² 
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)  

  
Suojeltava rakennus. Rakennusta ei kaupunkikuvallisesti arvok-
kaana saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakenta-
mis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisen julkisivun 
kaupunkikuvallista arvoa tai kadunpuoleisen vesikaton perusmuo-
toa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toi-
menpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä py-
rittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. 
(sr-2) 

 
Pääsuunnittelija Karkkunen Kimmo Lauri 
 arkkitehti 
 ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-Rautiola Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Rakentamisen aikaisia muutoksia toimistorakennuksen kor-
jaus-  
 ja muutostyössä 
 

 Rakennusvalvonnan yliarkkitehti on päätöksellään 19.1.2016 
myöntänyt rakennusluvan 3-236-15-B toimistorakennuksen kor-
jaus- ja muutostyölle ja siihen liittyville käyttötarkoituksen muutok-
sille ja kerrosalan muutoksille. Nyt myönnettyyn rakennuslupaan 
haetaan muutosta.   
   
Muutokset kirjattu erilliseen selvitykseen, joka on päätöksen liit-
teenä. Merkittävimpiä muutoksia ovat muutokset rakennetyyppei-
hin ja uusittavien ja säilytettävien rakenteiden rajauksiin, kellarin 
käyttötarkoituksen muutosten pois jättäminen sekä C-hissin si-
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jainnin siirto sisäpihalle. Rakennuksen kerrosalaan laskettavan ti-
lan määrä vähenee vähäisesti.   
   
Katualueelle sijoitettavasta portaasta on sijoituslupa päätöksen 
liitteenä. 
 

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

 
Rakennusoikeus 5600+ma800 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan 

Pure-
taan 

Yhteensä 

 toimistorakennusten 
kerrosalaa 

5516 45 50 5511 

 maanalaista kerros-
alaa 

798 10 50 758 

 Katettu valopiha 233   233 
      

Hankkeen laajuus 
 
Tilavuus 122 m³ 
Muutosalue 7683 m² 
Paloluokka P1 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Asiantuntijalausunto 
Lausunto pvm 10.01.2018 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

 - Detaljisuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
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 - loppukatselmus 
 
 Uudesta hissistä on toimitettava detaljisuunnitelmat rakennusval-

vontapalveluun ennen kyseisen työvaiheen toteuttamista.   
   
Muilta osin noudatetaan rakennusluvan 3-0236-15-B lupaehtoja. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 118 §, 125 §, 133 § ja 

135 § 
 
 

Päättäjä Salla Mustonen 
arkkitehti 
puh.  310 26445 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Rakennusoikeuslaskelma  
 Selvitys liikkumisesteettömyydestä  
 Sijoituslupa  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, 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 26.01.2018.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  33-3234-17-BM 
 
 LP-091-2017-06072 
 
Hakija Kiinteistö Oy Kannelmäen Kauppakeskus  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0204-0009 
 Kantelettarentie 1e 
Kaava Asemakaava 11745 
Lainvoimaisuus 2008 
Alueen käyttö Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 

suuryksikön (KM)  
  
Alueelle saa sijoittaa myös julkisia palvelutiloja, toimisto- sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja, opetus-, koulutus-, 
studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja sekä liikuntaa ja vapaa-
ajantoimintaa palvelevia tiloja. Tontille asemakaavassa osoitetus-
ta kerrosalasta enintään 50 % saa olla suurmyymälää. 

 
Pääsuunnittelija Miikkulainen Markus Kai 
 arkkitehti 
 Innovarch Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Tila- ja uloskäytävämuutoksia Kauppakeskus Kaaressa 
 
 Lupayksikön viranhaltija on päätöksellään myöntänyt Kauppakes-

kus Kaarelle laajennusluvan 33-0023-17-B, johon haetaan seu-
raavia rakentamisen aikaisia muutoksia:  
  
- uutta wc-ryhmää ei toteuteta  
- itä- ja länsipään uloskäytäväovijärjestelyt poikkeavat laajennus-
luvan suunnitelmista, länsipään pyöröovea ei toteuteta  
- kauppakeskuksen sisäisiä liiketilarajauksia on muutettu  
- kaikkia aulatiloihin suunniteltuja liiketilalaajennuksia ei toteuteta, 
joten kaavan mukaista rakennusoikeudellista kerrosalaa käyte-
tään vähemmän kuin laajennusluvan suunnitelmissa esitettiin.   
  
Alkuperäisessä laajennusluvassa ilmoitettu käytetty kerrosala on 
51 503 k-m², joka pienenee 192 k-m². Muutosluvan mukainen uu-
si käytetty kerrosala on 51 311 k-m².   
  
Palotarkastaja on palotarkastuksessaan 9.8.2017 hyväksynyt 
uloskäytäväratkaisut. 
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu 
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan si-
sältö huomioon ottaen. 

 
Rakennusoikeus 52 000 k-m² liikerakennusten kerrosalaa 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan 

Pure-
taan 

Yhteensä 

 liikerakennusten ker-
rosalaa 

51503  192 51311 

      
Hankkeen laajuus 
 
Paloluokka P1 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan alkuperäisen lupapäätöksen 33-0023-17-

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

ja 135. 
 
 

Päättäjä Pirjo Pekkarinen-Kanerva 
arkkitehti 
puh.  310 26421 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, 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 26.01.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  33-0032-18-D 
 
 LP-091-2017-09295 
 
Hakija Kiinteistö Oy Kannelmäen Kauppakeskus  
 
Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0204-0009 
 Kantelettarentie 1e 
Pinta-ala 58475 m² 
Kaava 11745 
Lainvoimaisuus 2008 
Sallittu kerrosala 52000 m² 
Rakennettu kerrosala 51311 m² 
Alueen käyttö Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan 

suuryksikön (KM)   
   
Alueelle saa sijoittaa myös julkisia palvelutiloja, toimisto- sekä 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja, opetus-, koulutus-, 
studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja sekä liikuntaa ja vapaa-
ajantoimintaa palvelevia tiloja. Tontille asemakaavassa osoitetus-
ta kerrosalasta enintään 50 % saa olla suurmyymälää. 

 
Pääsuunnittelija Miikkulainen Markus Kai 
 arkkitehti 
 Innovarch Oy 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Uuden sisäisen liukuportaan rakentaminen Kauppakeskus 
Kaareen 

 
 Kauppakeskuksen sisälle 1. ja 2. kerroksen välille lisätään kone-

porras. Toisen  kerroksen tilajärjestelyjä muutetaan. Kevyiden 
seinien muutosten takia poistumisreitti uloskäytäväportaaseen 
muuttuu. Portaan kantavaan seinään tehdään aukko uudelle 
uloskäytäväovelle.  
  
Kauppakeskuksen toiseen kerrokseen rakennetaan lisäksi uusia 
sosiaali-, toimisto ja siivoustiloja. 
 

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

 
Rakennusoikeus 52 000 k-m² liikerakennusten kerrosalaa 
 
Hankkeen laajuus 
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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 
 
 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.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.   
   
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan 
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § ja 125 §. 
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Päättäjä Pirjo Pekkarinen-Kanerva 
arkkitehti 
puh.  310 26421 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, 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 26.01.2018.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 27.01.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 27.01.2023. 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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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  38-0027-18-AM 
 
 LP-091-2017-08522 
 
Hakija XXXX 
 
Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0276-0006 
Pinta-ala 360 m² 
Kaava 11465 
Lainvoimaisuus 2007 
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue (AP-1) 
 
Pääsuunnittelija Fäldt Jarmo Pentti 
 rakennusarkkitehti 
 JF-Arkkitehtuuri Oy 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Rakennuslupapäätöksen 38-2053-12-A muutos 
 
 Yliarkkitehti on myöntänyt rakennusluvan kaupunkipientalolle 

18.10.2012 (lupatunnus 38-2053-12-A) ja tarkastusinsinööri jatko-
luvan töiden loppuun saattamiseksi 30.11.2017 (lupatunnus 38-
3044-17-AJ).  
  
Rakentamisen aikana terassia on laajennettu 2,25 metriä alkupe-
räiseen lupaan verrattuna. Terassi on katettu lasikatteella ja lasi-
tettu ympäriinsä osittain avautuvin liukulasein. Lasitetun terassin 
koko on yhteensä noin 36 m2. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta ja 
kuullut muutosten johdosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomau-
tuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. 

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Terassirakenteet ja lasitettu terassi ylittävät kokonaisuudessaan 

noin 4,5 metriä tontin sisäistä rakennusalueen rajaa tontin pihan 
suuntaan Helsingin rakennusjärjestyksen salliessa enintään 1,2 
metrin ylityksen.   
  
Terassi ylittää huomattavasti Helsingin rakennusvalvonnan oh-
jeistuksenmukaisen enimmäiskoon (10 % rakennusoikeudes-
ta/enintään 20 m2), mikä pitää erittäin valittaen todeta.   
  
Terassin laajentuminen ja muutos on esitetty naapureita kuulta-
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essa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa. Muutosta voidaan 
pitää vähäisenä poikkeamisena asemakaavasta. 
 

Rakennusoikeus 180 m2  
Lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 20 % asuinkerrosalasta 
asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varasto-, huolto-, sau-
na- ja teknisiä tiloja sekä lasikuisteja.  
Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa raken-
nuksen ensimmäiseen kerrokseen tai talousrakennukseen au-
tosäilytystiloja enintään 15 m2/autopaikka. 

 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina) 
Lausunto pvm 07.12.2017 
Lausunnon tulos lausunto 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu muutoslupa myönnetään esitetyin piirustuksin ja samalla 
todetaan, että rakennusvalvontaviranomainen ei voi varmistua sii-
tä että luvatta tehdyt muutostyöt on toteutettu määräysten edellyt-
tämällä tavalla. 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Muilta osin noudatetaan alkuperäisen lupapäätöksen (38-2053-

12-A) mukaisia lupamääräyksiä. 
 
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 12.01.2018, 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 26.01.2018.  
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 JATKOLUPA 
 

Tunnus  41-3247-17-AJ 
 
 LP-091-2017-07331 
 
Hakija XXXX 
 
Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0290-0008 
 Haukkakatu 11 
Pinta-ala 251 m² 
Kaava 11370 
Lainvoimaisuus 2006 
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A-1). 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Jatkolupa töiden aloittamiselle 
 
 Kaupunkipientalon ja autosuojarakennelman rakentamiselle on 

myönnetty16.9.2014 rakennuslupa 41-2292-14-A, jossa on mää-
rättynä rakennustöiden aloittamisen määräaika 4.10.2017 men-
nessä.  
Aloittamisen määräaikaa jatketaan 31.12.2018 saakka.   
  
Hakija esittää perusteluna taloudelliset syyt, jotka ovat hyväksyt-
tävät. Oikeudelliset edellytykset ovat edelleen voimassa, joten lu-
van voimassaoloaikaa voidaan pidentää MRL 143 § 2 momentin 
nojalla.  
  
Luvan katsotaan sisältävän myös 2 vuoden jatkoajan töiden lop-
puun saattamiseksi. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-
tään luvan 41-2292-14-A voimassaoloaikaa seuraavin määräyk-
sin: 

 
 Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 31.12.2018 mennessä.  

Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 31.12.2020 mennessä. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2. 
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 Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen 
  
 
 

Päättäjä Pirjo Malm-Kastinen 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26411 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

 Valtakirja  
 Ote kokouspöytäkirjasta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, 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-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 09.01.2018 § 8 24 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet 
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi 
PL 2300 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Siltasaarenkatu 13 
Helsinki 53 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

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 26.01.2018.  
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 LUPAEHTOJEN MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  43-3976-13-CL 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy  
 
Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0049-0001 
 Abraham Wetterin tie 17 
Kaava 9266 
Lainvoimaisuus 1987 
 Kiinteistö on kaupungin sisäisessä maanomistuksessa oleva 

vuokra-alue. 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK). Saa tonttia kohti käyttää 

enintään 200 m2 asuntokerrosalaa ja enintään 80 m2 asukkaiden 
yhteiseen käyttöön tarkoitettua kerrosalaa tilapäisesti sosiaali- 
palvelun tiloiksi. Autopaikkavaatimus päiväkotien sekä nuoriso- ja 
kerhotilojen osalta: 1 ap/250 k-m2. 

 
Pääsuunnittelija Koski Kristiina 
 rakennusmestari 
 Rakennusvirasto 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Rakennuksen osan pysyttäminen määräaikaisesti päiväkoti-
käytössä 

 
 Kiinteistön haltijaa edustanut Kiinteistöviraston Tilakeskus on teh-

nyt hakemuksen aiemman luvan 43-1643-08-CJ jatkamiseksi. 
Kyse on Roihuvuoressa Porolahden tuntumassa sijaitsevan 3h+k-
kerrostalohuoneiston F53 (73,5 h-m2) käyttämisestä edelleen 
pienimuotoisena ryhmäperhepäiväkotina.   
  
Hakija on toimittanut rakennusvalvontaviraston edellyttämät tar-
veperustelut sekä selvityksen huoneiston kunnosta ja käytöstä 
autopaikkatietoineen ja valokuvineen. - Rppk Aapo on kahdeksan 
1-5-vuotiaan pikkulapsen ja kahden hoitajan yksikkö.  Maantaso- 
kerroksessa olevan huoneiston kuntoselvitys tehtiin aistinvaraise-
na rakennusviraston sekä perhepäivähoidon ohjaajan toimesta: 
Tarkastelussa ei todettu poikkeavia hajuja eikä home- tai kos-
teusvaurioita. Huoneisto on varustettu koneellisella tulo- ja pois-
toilmavaihdolla: Ilmanlaatu ja vaihtuvuus todettiin hyviksi. - Käy-
tettävissä ovat pihasta osoitettu oma Porolahdenpuistoon rajautu-
va ulkoalueensa sekä kaksi tontin autopaikoista. 
 

Lisäselvitys Kiinteistö Oy:n Porolahdenkuja 5 talon 3 (ratu 25'883) alkuperäis-
ten suunnittelijoiden laatimana on rakennuslautakunnassa 
9.8.1988 tehdyn uudisrakennuspäätöksen 43-2518-88-A jälkeen 
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haettu lupa huoneistojen F52 ja F53 ottamiseksi lasten tilapäi-
seen päiväkotikäyttöön: Virastopäällikön myönteisessä 
16.12.1988 muutospäätöksessä 43-2593-88-C nojaudutaan mm. 
ympäristölautakunnan ja teknillisen neuvottelukunnan lausuntoi-
hin; käytettävissä oli selvityksiä lattiamateriaaleista ääneneristyk-
seen. Huoneistot yhdistettiin väliseinän oviaukolla. Tilapäiskäytöl-
le annettiin lupa 1.2.1994 saakka. - Määräaikaa pidennettiin ra-
kennuslautakunnan 15.2.1994 päätöksellä 43-254-94-J päivä-
määrään 1.2.1999; päätöksessä nojauduttiin poikkeamispäätök-
seen 43-207-94-S.   
  
Huoneistojen F52 ja F53 tilapäistä päiväkotikäyttöä on sittemmin 
2.2.1999 jatkettu lupayksikön päällikön päätöksellä 43-198-99-
CJ2 päivämäärään 1.2.2004 saakka. - Tämän jälkeen 27.5.2008 
lupayksikön päällikön toisella päätöksellä 43-1643-08-CJ myön-
nettiin lupa huoneiston F53 tilapäisen käyttötarkoituksen muutok-
sen jatkamiseksi siten, että se saa olla päiväkotikäytössä 
1.6.2013 saakka. - Tässä yhteydessä merkittiin huoneiston F52 
palautuneen asuntokäyttöön.   
  
Päiväkotitoiminnan jatkamiseen katsotaan tiloista saatujen selvi-
tysten perusteella olevan tarvittavat käytännön edellytykset. Uu-
disvaiheen asemakaava on edelleen voimassa eikä tiedossa ole 
toimintaan vaikuttavia uusia säädöksiä. Lähiympäristön muutok-
set puoltavat hakemuksen hyväksymistä: Länsipuolen YS-
naapuritontilta 43 047/4 on purettu päiväkotikäytössä ollut vanha 
saunarakennus päätöksellä 43-974-11-P. - Korttelit 43 047 ja 049 
ovat entistä ns. Herttoniemen puhdistamoaluetta, jolla lasten päi-
väkotitoiminnot ovat kaavaselostuksen mukaan mahdollisia sekä 
säilytettävissä, olemassa olevissa rakennuksissa että uudishank-
keissa. - Kortteleiden mainittu YS-osa on toistaiseksi rakentama-
ton eikä rakennusvalvonnalla ole ennakkotietoja tonttia mahdolli-
sesta koskevista tulevaisuudensuunnitelmista.  
  
Lupakäsittelyn yhteydessä on tarkasteltu haetun lyhytaikaisen, 5-
vuotisen jatkokauden oikeutusta ja tarkoituksenmukaisuutta. Toi-
minta on pitkällä aikavälillä osoittanut paikallisen tarpeellisuuten-
sa kuten myös soveltuvuutensa ympäristöön. Tähän nähden on 
ollut kyseenalaista, onko toiminnan harjoittamista enää voitu pitää 
luonteeltaan tilapäisenä tai määräaikaisena. 
 

Kuuleminen Päätösten 43-207-94-S ja 43-254-94-J yhteydessä on linjattu, ett-
ei päiväkotitoiminnan jatkamiseksi tehty hakemus koskene naa-
pureiden etua. 
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________________________________________________________________________________ 

Päätös  Luvan 43-1643-08-C lupamääräystä muutetaan siten, että tilat 
saavat olla luvan mukaisessa perhepäiväkotikäytössä kauintaan 
1.6.2018 saakka. 

 
 Tämän luvan voimassaoloaikana tulee laittaa vireille hakemus 

pysyvän rakennusluvan saamiseksi tilojen päiväkotikäytölle. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 135 §, 141 §, 156 §; 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §. 
 
 

Päättäjä Hannu Pyykönen 
arkkitehti 
puh.  310 26316 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Lausunto kosteus- ja homevaurioiden tarkastuksesta  
 Selvitys käyttötarkoituksen muutoksesta  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, 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 26.01.2018.  
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  54-0029-18-AM 
 
 LP-091-2017-09001 
 
Hakija Planmeca Golf Areena Helsinki Oy  
 
Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0089-0003 
 Pallokuja 1 
Pinta-ala 4902 m² 
Kaava 10858 
Lainvoimaisuus 2001 
Sallittu kerrosala 3966 m² 
Rakennettu kerrosala 3990 m² 
Alueen käyttö Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU) 
 
Pääsuunnittelija Liewendahl Arto 
 rakennusarkkitehti 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Vapautus väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta 
 
 Aluehallintoviranomaisen 4.2.2016 myöntämän vapautuspäätök-

sen nojalla määräaikaiseen ylipainehalliin (urheilukäyttö) ei ole 
tarpeen rakentaa väestönsuojaa.  
  
Rakennustyö on jo toteutettu ilman väestönsuojaa rakennusval-
vontaviranomaisen 4.2.2016 myöntämän lykkäys- ja muutoslupa-
päätöksen 54-0137-16-AM perusteella. 
 

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta ei ole tarpeen 
hankkeen vähäisyys huomioon ottaen. 

________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu vapautus väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta 
myönnetään seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Rakennustyössä tulee noudattaa rakennusluvassa 54-2525-15-A 

ja 54-3522-15-AM mainittuja lupamääräyksiä ja voimassaoloaiko-
ja. 
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Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § ja 135 § 
 
 

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  

 Aluehallintoviraston vapautuspäätös  
 Ote pääpiirustuksesta  
 Pöytäkirjaote 54-0137-16-AM  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 12.01.2018, 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 26.01.2018.  
  

 

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-
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päristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. 
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va          
- päätös, johon haetaan muutosta              
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan       
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta          
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset  
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.                           
                                                                      
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai 
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen 
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei 
tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                       
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 2300                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,  
                  00530 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
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                  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 23.01.2018.  
  

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.01.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 24.01.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
 
 Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on 

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

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

 

  
 


