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Lupayksikön viranhaltijat ovat 27.11.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset  
§ 677 - 684 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 MUUTOSLUPA  
 

Tunnus  20-2708-18-AM 
 
 LP-091-2018-08165 
 
Hakija Asunto Oy Jätkäsaaren Lakeanpuisto Helsinki, c/o Lakea Oy  
 
Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0828-0003 
 Kanariankuja 4 
Kaava Asemakaava 12331 
Lainvoimaisuus 2015 
 Kaavatontti 20828 ( 3 ),  muodostuu rekisterialueesta  

20W(9909)100 ja 20263 1, 
Alueen käyttö AK  Asuinkerrostalojen korttelialue 
 
Pääsuunnittelija Lassila Anssi 
 arkkitehti 
 OOPEAA Office for Peripheral Architecture 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Muutos myönnettyyn lupaan 
 
 Rakennuslautakunnan 4.4.2017 myöntämän rakennusluvan 20-

553-17-A mukaisesti rakennettavan asuinkerrostalon rajaseinää 
koskevaa suunnitelmaa muutetaan.  
  
Kiinteistöjen (so. rakennuspaikkojen, l. tonttien 20828-3 ja 20828-
6) rajalle suunniteltu palomuuri muutetaan osastoivaksi seinäksi. 
Palomuurin korvaamisesta osastoivilla seinillä on laadittu molem-
pien kiinteistöjen osalta allekirjoitettu rasitesopimus, joka on muu-
toslupahakemuksen liitteenä.   
  
Edellä mainitun seinän rakennetyyppi piiloon jäävien pintaraken-
teiden osalta muutetaan: tiilimuuraus vaihdetaan levytykseen. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapurille lupahakemuksen vireille tulosta. 
Poikkeamaa koskien on laadittu molempien osapuolten hyväksy-
mä sopimus.  
  
Ilmoitus muille naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi toimenpiteen sijainti huomioon otta-
en. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 27.11.2018 § 677 3 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

 
 Poikkema Suomen rakentamismääräyskokoelman paloturvalli-

suutta koskevan osan E1 taulukko 9.2.2 palomuurisäädöksestä;  
kiinteistöjen rajalle sijoitettava palomuuri jätetään rakentamatta ja 
korvataan osastoivalla seinärakenteella. Asiasta on laadittu rasi-
tesopimus. 
 

 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Rakennusvalvonnalta: 
 - loppukatselmus 
 
 Rasite koskien rajalle rakentamista tulee olla perustettuna raken-

nuksen käyttöönottoon mennessä.  
  
Muilta osin noudatetaan mitä myönnetyssä rakennusluvassa 20-
553-17-A on säädetty. 
 

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

Päättäjä Ulla Vahtera 
arkkitehti 
puh.  310 26324 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  

 Rasitesopimus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  30-2726-18-A 
 
 LP-091-2018-04800 
 
Hakija As Oy Helsingin Kuusiniementie 15 c/o JK-Tilit Oy  
 
Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0074-0011 
 Kuusiniementie 15 
Pinta-ala 3256 m² 
Kaava 12503 
Lainvoimaisuus 2018 
Sallittu kerrosala 912 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue ( AO ) 
 
Pääsuunnittelija Sarpaneva Polo Markus Robert 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Sarpaneva Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Neljän erillispientalon rakentaminen, talousrakennuksen, aidan ja 
laiturin rakentaminen 

 
 Rakennetaan tontille neljä kaksikerroksista erillispientaloa vapaa-

rahoitteisina asuntoina (A, B, C ja D) sekä erillinen tekninen ti-
la/jätekatos-rakennus.  
  
Tontilta on purettu asuinpientalo 30-1089-16-P rakennusluvalla.  
  
 Puretaan vanha laituri ja rakennetaan uusi. Itärajan puuaita-
osuus uusitaan.  
  
Pohjaratkaisu  
  
A ja B talot sijoittuvat rannan puolelle rinneratkaisuna, kaksiker-
roksisten talojen alakerrasta noin puolet on kellaria.  
C ja D talot ovat kadun varressa, tasamaalla, ilman kellaria.  
  
Neljän rakennuksen asuntojen  
5-6h+k+rt+khh+vh+kph+2wc+saunaosasto+var+at+tekn.,  
koot ovat A ja B 231 k-m², C ja D 254 k-m² kukin,varasto 12 m².  
  
Sisäänkäynnit ovat autokatosten yhteydessä, asunnoissa on par-
veke tai terassi.  
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Rakennusten julkisivut ovat pääosin vaaleaa rappausta, jota on 
elävöitetty puuritilöillä. Ylempien kerrosten parvekkeiden meren-
puoleiset päädyt on lasitettu.  
  
Tontin käyttö  
  
Uusi ajoportti ja kävelyportti  tehdään kadun varteen nykyiseen 
ajoliittymään. Olemassa olevat puut säilyvät, vanhan talon purun 
yhteydessä on kaadettu tarvittava määrä puita. Rakennukset liite-
tään kaukolämpöverkkoon.  
  
Talot ovat sijoitetut limittäin luontevan näköalan ja ajotien saavut-
tamiseksi kullekin talolle. Jokaisella talolla on omat piha-
alueensa.  
  
Energiaselvitykseen liitettyjen energiatodistusten mukaan raken-
nusten (A, B, C ja D) suunniteltu energiatehokkuusluokka on B 
2018.  
  
Erillisten pientalojen sisäänkäynnit on esteettömiä ja maanta-
sokerros on tilamitoitukseltaan esteetön selviytymiskerros. 
 

Lisäselvitys Hankkeesta on toimitettu alustava pihasuunnitelma, pinnanta-
saussuunnitelma sekä alustava hulevesisuunnitelma.  
Kattovedet viemäröidään lvi-suunnitelmien mukaisesti ja johde-
taan purkukaivoon.  
 Kuusiniementien puoleisen pihan sade- ja sulamisvedet johde-
taan kaupungin hulevesiviemäriin. Muualta piha-alueen hulevedet 
johdetaan kaivojen kautta purkukaivoon. Nurmi- ja viheralueilla 
hulevedet imeytetään. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 

 
Rakennusoikeus 912 k-m² ( e=0.28)  

lisäkerrosala:   
Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi saa rakentaa  
asuinrakennukseen kiinteästi liittyviä asuntokohtaisia varastoja  
ja kevyitä autokatoksia sekä yhden yhteisen talousrakennuksen,  
joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 15 % sallitusta 
kerrosalasta. Tontille ei saa rakentaa muita erillisiä rakennelmia.  
Talousrakennukseen, jonka sallittu enimmäiskoko on  
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20 k-m2, saa sijoittaa teknisen tilan ja jätehuoneen. 
 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  912  912 
 talousrakennuskerros-

alaa 
 20  20 

 kerrosalan ylitys /MRL 
115§ 

 58  58 

      
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 1162 m² 
Tilavuus 4541 m³ 
Paloluokka P3 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 20.07.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-

väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:  
 

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

valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:  
 

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

katselmusten toimittamista:  
 

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Ennen työn aloittamista on rakennusvalvontapalvelun rakenneyk-
sikölle esitettävä suunnitelma, jota noudattamalla esitetään pölyn 
ja lietteen leviäminen ympäristöön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.   
   
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytetyn ilmanvuotoluvun il-
moitusmenettelyn mukainen tarkastusasiakirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.   
   
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.     
    
Työssä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. 
 

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

 

Päättäjä Markku Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26429 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Hankesuunnitelma  
   



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA  
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT    
 
 27.11.2018 § 678 10 
 

 

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

Sörnäistenkatu 1 
Helsinki 58 

  Sähköposti 
rakennusvalvonta@hel.fi 

 

 

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.12.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.12.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  39-2682-18-A 
 
 LP-091-2018-04735 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0362-0015 
 Yrttimaantie 2 
Pinta-ala 710 m² 
Kaava 8560 
Lainvoimaisuus 1984 
Sallittu kerrosala 142 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Palmqvist Janne Petteri 
 rakennusarkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Juhani Palmqvist Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Pientalon ja talousrakennuksen rakentaminen 
 
 Rakennetaan yksikerroksinen puurakenteinen yhden perheen talo 

ja talousrakennus, jossa on varasto ja autosuoja.  
Rakennuksen julkisivu on valkoiseksi rapattu ja harjakatto on 
tumman harmaata peltiä.  
  
Rakennetaan meluaita Suutarilantien suuntaan h=1700 ja lauta-
aita Yrttimaantien suuntaan h=800 ja tontin rajoille. Aidan viereen 
istutetaan lisäksi pensasaita.  
  
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on 
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely 
maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Talousrakennus sijaitsee 1,5m etäisyydellä etelärajasta (Yrtti-

maantie) ja 1,5m etäisyydellä länsirajasta (Suutarilantie).  
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että tontti sijoittuu kahden 
kiilamaisesti risteävän kadun väliin. Talousrakennus suojaa si-
jainnillaan oleskelupihaa näiden katujen liikenteeltä, melulta ja  
näkymältä pihalle.   
  
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa. 
 

Rakennusoikeus 142m²   Asuinkerrosalaa  
25m²   talous- ja autosuojatilaa 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  122  122 
 autosuoja-ja varastoti-

laa 
 45  45 

 kerrosalan ylitys /RakA 
152§  2mom. 

 3  3 

      
Autopaikat Rakennetut 2 
 Yhteensä 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 170 m² 
Tilavuus 468 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 YM 848/2017   

YM 745/2017 
 

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 03.08.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 
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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 
 - pohjarakennesuunnitelma 
 - 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.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2,0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
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kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennusten käyttöönottoa.  
  
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 133 

§, 135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Tiina Olli 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.12.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.12.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  40-2736-18-A 
 
 LP-091-2017-03875 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0181-0031 
 Yläkaskenkuja 7c 
Pinta-ala 562 m² 
Kaava 11074 
Lainvoimaisuus 2002 
Sallittu kerrosala 141 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO). 
 
Pääsuunnittelija Korhonen Eero Kalevi 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen 
 
 Rakennetaan 2-kerroksinen puurunkoinen pientalo ja talousra-

kennus, joka on kytketty taloon katoksella.  Julkisivumateriaali on 
pääosin vaaleanharmaa lautaverhoilu ja vesikatteena tumman-
harmaa peltikate.  
  
Rakennus on esteetön. Esteettömän sisäänkäynnin toteutta-
miseksi sisäänkäynti on varustettu luiskalla ja maantasokerros on 
tilamitoitukseltaan esteetön selviytymiskerros. Sisäporras on va-
rustettu kaidehissivarauksella.  
  
Lämmönlähde kaukolämpö.  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Rakennuksen asuinkerrosala ylittää 5 m²:llä sallitun enimmäisker-

rosalan Poikkeaminen on vähäinen ja perusteltu maantasoker-
roksen esteettömyyden edellyttämällä tilamitoituksella.  
  
Asuinrakennus ylittää naapurin suostumuksella tontin sisäisen ra-
kennusrajan 0,74 metrillä kaakkoispäädyssä kaupungin lähivirkis-
tysalueelle (VL) päin. Hakija perustelee poikkeamista tontin käy-
töllä, lisäksi ylittävä osa on palo-osastoitu naapurin vaatimusten 
mukaisesti.  
  
Asuinrakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 6,5 
metrin korkeuden 0,2 metrillä. Hakija perustelee poikkeamista sil-
lä, että ylitys aiheutuu nykymääräysten mukaisesta energiatehok-
kaasta yläpohjarakenteesta ja rakennus ei sijaitse kadun varrella, 
joten haitallista vaikutusta kaupunkikuvaan ei aiheudu.   
  
Talousrakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 2,5m 
korkeuden 0,56 metrillä. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että 
ylitys aiheutuu nykymääräysten mukaisesta energiatehokkaasta 
yläpohjarakenteesta. Rakennuksen koron laskeminen johtaisi hu-
levesien poisjohtamisen kannalta huonoon tilanteeseen, ja sisä-
korkeuden laskeminen hyvin matalaan tilaan.    
  
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä. 
 

Rakennusoikeus e=0,25 (141 m2)  
Lisäksi saa rakentaa erillisiä talous- ja autosuojatiloja enintään 25 
m2/asunto, kuitenkin enintään enintään 20% asemakaavassa sal-
litusta asuntokerrosalasta sekä kylmää kuistilaa, kasvihuonetta 
tms. enintään 10% asemakaavassa sallitusta kerrosalasta. 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  146  146 

 talousrakennuskerros-
alaa 

 25  25 

 US yli 250 mm  7  7 
      

Autopaikat Yhteensä 2 
 Rakennetaan 2 
 
Hankkeen laajuus 
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Kokonaisala 178 m² 
Tilavuus 610 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 10.07.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
________________________________________________________________________________ 

Päätös  Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään 
seuraavin määräyksin: 

 
 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.  
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 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 

suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
1.2, 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 117§, 117a-j§, 125§, 133§, 135§, 

175§ 
 
 

 

Päättäjä Pekka Ryhänen 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Naapurin suostumus  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.12.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.12.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  40-2737-18-A 
 
 LP-091-2018-06730 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0090-0005 
 Siltakylänkuja 10 
Pinta-ala 587 m² 
Kaava 12243 
Lainvoimaisuus 2015 
Sallittu kerrosala 160 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Eskola Merja Helena 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Merja Eskola 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon ja talousrakennuksen rakentaminen 
 
 Rakennetaan kaksikerroksinen yhden perheen omakotitalo ja ta-

lousrakennus. Puurunkoisen rakennuksen julkisivu on keltaiseksi 
maalattua vaakapanelia ja harjakatto tumman harmaata peltiä.  
  
Rakennuksen sisäänkäyntiä ei ole suunniteltu esteettömäksi ra-
kennuspaikan maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu hankkeen kosteuden-
hallintaselvitys. Siinä talotoimittaja ilmoittaa selvityksen olevan 
yleispätevä. Kosteudenhallintakoordinaattoria ei ole selvityksessä 
hankkeelle nimetty.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole 
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista. 
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Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Talousrakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 2,5 

metrin korkeuden 0.4 metrillä. Hakija perustelee poikkeamista sil-
lä, että maasto on loivassa rinteessä   
rakennusalalla ja varasto-osa tehdään puolilämpimänä, mikä ko-
rottaa rakennusta.   
  
Rakennuksen sisäänkäynti ei ole esteetön. Hakija perustelee tätä 
sillä, että pihan kaltevuuksista johtuen kulkuväyliä ei voida toteut-
taa esteetömästi, joten myöskään pääsy sisäänkäynnille ei ole 
esteetön.  
  
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa. 
 

Rakennusoikeus 160 m2 Asuinkerrosala  
25 m2 Talous- ja autosuojatilaa  
8 m2 Kuistitilaa 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  149  149 
 autosuoja-ja varastoti-

laa 
 24  24 

 kerrosalan ylitys /MRL 
115§ 

 8  8 

      
Autopaikat Rakennetut 2 
 Yhteensä 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 181 m² 
Tilavuus 1010 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 YM 848/2017   

YM 745/2017 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 01.10.2018 
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:  
 

 - hulevesisuunnitelma 
 - iv-suunnitelmat 
 - kvv-suunnitelmat 
 - pohjarakennesuunnitelma 
 - 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.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
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suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.  
  
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua 
2,0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja 
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.  
  
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on rajaan kiinni rakennettavan 
palomuurin pysyvyys varmistettava pitkäaikaiseen tontinvuokra-
sopimukseen otettavilla ehdoilla.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennusten käyttöönottoa.  
  
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 133 

§, 135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Tiina Olli 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.12.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.12.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  40-2755-18-A 
 
 LP-091-2018-07201 
 
Hakija XXXXXXXX 
 XXXXXXXX 
 
Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0228-0007 
 Pertunsuora 14 
Kaava 12243 
Lainvoimaisuus 2015 
Sallittu kerrosala 125 m² 
 Kaavatontti 091-040-0228-0007 muodostuu tontista 091-040-

9903-0032 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO) 
 
Pääsuunnittelija Eskola Merja Helena 
 arkkitehti 
 Arkkitehtitoimisto Merja Eskola 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Asuinpientalon ja talousrakennuksen rakentaminen 
 
 Rakennetaan kaksikerroksinen yhden perheen omakotitalo ja ta-

lousrakennus. Puurunkoisen rakennuksen julkisivu on valkoiseksi 
maalattua vaakapanelia ja harjakatto tumman harmaata peltiä.  
  
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on 
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely 
maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta 
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapuritontin 40228-
6 haltijat ovat esittäneet hakemuksesta seuraavat huomautukset:  
-Pihan korkomerkintöjä toivotaan lisää, jotta varmistetaan huleve-
sien pysyminen oman tontin puolella.  
-Rajaan kiinni tulevan autokatoksen perustusten, routaeristyksen 
ja salaojituksen toteutuksessa huomioitava naapurin tuleva raken-
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taminen, esim. käyttämällä vaahtolasimursketta. Riittävä mul-
tasyvyys on myös varmistettava.  
-Rakennuksen korkoaseman varmistuttua naapurit pyytävät mah-
dollisuutta lausua asiasta, mikäli korkotaso eroaa esitetyistä 
suunnitelmista. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Talousrakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 2,5 

metrin korkeuden 0.37 metrillä. Hakija perustelee poikkeamista 
sillä, että varasto-osa tehdään puolilämpimänä, mikä korottaa ra-
kennusta.   
  
Luiskaa ei toteuteta, vaan se esitetään varauksena. Hakija perus-
telee poikkeamista sillä, että säännösten mukaan toteutettu luika 
olisi huomattavan pitkä ja estäisi etupihalta kulkua oleskelupihal-
le.  
  
Terassi ylittää rakennusalan rakennusjärjestyksen salliman 1,2 
metriä, mutta portaat pihalle ylittävät rakennusjärjestyksen salli-
man ylityksen vielä 0,7 m.  Perusteluna poikkeamisille on tontin 
tarkoituksenmukainen käyttö. Portaat  olisivat muutoin luiskava-
rauksen tiellä. Lisäksi sillä sivulla on reilusti omaa oleskelupihaa.  
  
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna. 
 

Rakennusoikeus 125 m²   Asuinkerrosala  
25 m²   Talous- ja autosuojatilaa  
6 m²   Kuistitilaa 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa  125  125 
 autosuoja-ja varastoti-

laa 
 25  25 

 kerrosalan ylitys /MRL 
115§ 

 2  2 

      
Autopaikat Rakennetut 2 
 Yhteensä 2 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 152 m² 
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Tilavuus 923 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 YM 848/2017   

YM 745/2017 
 

Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 01.10.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus) 
Lausunto pvm 09.11.2018 
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 
 - pohjarakennesuunnitelma 
 - rakennesuunnitelmat 
 
 Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien   

katselmusten toimittamista:  
 

 Kaupunkimittaukselta: 
 - maastoonmerkintä 
 - sijaintikatselmus 
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 Rakennusvalvonnalta: 
 - aloituskokous 
 - pohjakatselmus 
 - 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.  
  
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on rajaan kiinni rakennettavan 
palomuurin pysyvyys varmistettava pitkäaikaiseen tontinvuokra-
sopimukseen otettavilla ehdoilla.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennusten käyttöönottoa.  
  
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.  
  
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureil-
le. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
 
 Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 133 

§, 135 § ja 175 § 
 
 

 

Päättäjä Tiina Olli 
lupa-arkkitehti 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Naapurin kuuleminen  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.12.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.12.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

Tunnus  47-2795-18-CL 
 
 LP-091-2018-08510 
 
Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy/Heka Itä Oy  
 
Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0303-0003 
 Varhelantie 3 
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK);  

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymälätiloja (m 300) 
 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Lasten päiväkodin määräaikaisen luvan jatkaminen 
 
 Asuinkerrostalon (Ratu 31741) maantasokerroksessa alun perin 

myymälöiksi rakennetut tilat (alle 200 m²) ovat olleet päiväkotikäy-
tössä (tilapäinen lupa 47-3439-97-C ja määräaikaiset luvat 47-
0653-08-CJ sekä 47-3394-13-CL.  
  
Viimeisen määräaikaisen luvan 47-3394-13-CL mukaan tilat ovat 
saaneet olla päiväkotikäytössä 31.5.2018 saakka. Nyt haettavalla 
luvalla määräaikaa jatketaan kaavoittajan puoltamana noin viidel-
lä vuodella. 
 

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

 
Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Päiväkoti sijoittuu myymälätiloiksi määrätyllä rakennusalan osalla. 

Poikkeaminen katsotaan vähäiseksi, koska tilojen poikkeava käyt-
tötarkoitus on määräaikainen ja käyttötarkoitus on yleistä palvelu-
toimintaa. Lisäksi alueella on riittävästi olemassa olevaa myymä-
lätilaa sekä uutta kaavoitettua myymälä- ja liiketilaa. 

 
 
Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 22.11.2018 
Lausunnon tulos puollettu 
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________________________________________________________________________________ 

Päätös Haettu lupa myönnetään määräaikaisena siten, että myymäläksi 
tarkoitetut tilat saavat olla päiväkotikäytössä kauintaan 
30.06.2023 saakka. Hakijan on huolehdittava tilojen toimivuudes-
ta ja käyttöturvallisuudesta kyseiseen käyttötarkoitukseen. 

 
Päätöksen perustelut Toimenpide ei haittaa kaavoituksen toteuttamista eikä vaikuta 

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

Päättäjä Ossi Lehtinen 
arkkitehti 
puh.  310 26321 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Kaavoittajan kannanotto  
 Pohjapiirustus 47-3439-97-C  
 Päätösote 47-3394-13-CL  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
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 RAKENNUSLUPA  
 

Tunnus  49-2662-18-A 
 
 LP-091-2018-04765 
 
Hakija Asunto Oy Päätie 29 c/o PKT-Kiinteistöt Oy  
 
Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0179-0021 
 Päätie 29 
Pinta-ala 2232 m² 
Kaava 12016 
Lainvoimaisuus 2012 
Sallittu kerrosala 558 m² 
Rakennettu kerrosala 140 m² 
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO). 
 
Pääsuunnittelija Kuuluvainen Klaus Kenneth 
 arkkitehti, rakennusinsinööri 
 Arkkitehtuuritoimisto Visio Oy 
 
________________________________________________________________________________ 

Rakennustoimenpide Rakennuksen purkaminen, kolmen pientalo, pihavaraston ja kol-
men maalämpökaivon rakentaminen 

 
 Rakennetaan kolme paritaloa ja pihavarasto.  

Tontilta puretaan asuinrakennus (valmistunut ennen vuotta 1950) 
ja kaksi talousrakennusta.  
  
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi 
vuotta sitten (asemakaava 12016 / 2010).  
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupungin-
museota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.   
  
Uudisrakennusten julkisivut ovat pääosin vaalean harmaata lau-
doitusta ja vesikatteena on musta pelti.  
  
Rakennuksen sisäänkäyntiä ei ole suunniteltu esteettömäksi ra-
kennuspaikan pohjaolosuhteet ja korkeuserot huomioon ottaen.  
  
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota 
varten tontille porataan kolme lämpökaivoja.  
  
Lupahakemuksen liitteenä on kaupunkimittausosaston antama 
kaivuluvan johtoselvitys JS1802397, jonka perusteella poraami-
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nen on merkitylle kaivualueelle mahdollista.  
  
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nusten suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.  
  
Kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja -valvonta yksi-
kön päällikkö on antanut suostumuksen sijoittaa huleveden pur-
kuputkia Päätien katualueelle sekä johtaa hulevesiä Päätien ka-
tualueella olevaan avo-ojaan. Suostumus on ehdollinen ja voi-
massa toistaiseksi.  
  
Purettavasta rakennuksesta toimitettu haitta-aineselvitys. Lisäksi 
hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys. 
 

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai 
poikkeamisista.  
  
Rajanapurin Päätie 31 (91-49-179-4) kanssa on sovittu; rasiteso-
pimus uusitaan, ennen paalutustöiden aloittamista suoritetaan 
naapurikiinteistöjen katselmukset ja tärinämittarien asennukset ja 
että Päätie 31 kiinteistöllä sijaitseva varasto siirretään, jotta 8 
metrin etäisyys uudisrakennuksesta täyttyy. 
 

Poikkeamiset perusteluineen 
 
 Asemakaavan mukaan tontille saa rakentaa yhden asunnon ton-

tin täyttä 400 m² kohti. Tontin pinta-ala tulee tontinmittauksen jäl-
keen olemaan 2232 m², jolloin asemakaavan mukaan tontille salli-
taan rakennettavaksi yhteensä 5 asuntoa. Nyt rakennetaan 6 uut-
ta asuntoa. Perusteluna esitetään kuntaohjelman mukaisesti kau-
punkirakenteen tiivistäminen. Kaavoittajalla ei ole huomautetta-
vaa asuntojen lukumäärästä.  
  
Asemakaavan mukaan kaksikerroksisen rakennuksen enimmäis-
korkeus on 7,5 m. Olevaan maanpintaan nähden suunnitellut ra-
kennukset A ja B ylittävät enimmäiskorkeuden 0,5-1,0m. Tontilla 
olevien haastavien maaperäolosuhteiden vuoksi (savimaa, pohja-
vesi korkealla, tulvariski) on rakennusten A ja B lattiatasot suunni-
teltu riittävän korkealle, jotta vältytään kosteusteknisesti riskialt-
teilta ratkaisuilta. Myös maanpinnat tontin alavimmilla osilla on 
suunniteltu osittain korotettavaksi, jolloin rakennusten A ja B kor-
keus mitattuna suunnittelusta maanpinnasta pysyy asemakaavan 
enimmäiskorkeuden puitteissa.  
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Tonttiolosuhteiden vuoksi asunnoille ei ole mahdollista toteuttaa 
esteetöntä pääsyä. Rakennusten korkeusasema ja ulkopuolen 
täyttöpaksuudet pohjautuvat tontille tehtyyn pohjatutkimukseen.  
  
Tontilla on voimassa MRL:n 81 § 2 mom. 2 kohdan mukainen ra-
kennuskielto, koska tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin. 
Poikkeamista rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n pe-
rusteella vähäisenä, koska tontin mittaus ja rekisteröinti ovat vi-
reillä eikä kaupunkimittaus näe estettä rakennusluvan myöntämi-
selle.   
  
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä ja perusteltuina. 
 

Rakennusoikeus e=0,25 (558 m²)  
Tontille saa rakennusoikeuden lisäksi rakentaa autotalleja, -
katoksia, varastotiloja, lasikuisteja ja kasvihuonetila yhteensä 
enintään 20 % sallitusta asuntokerrosalasta (112 m²) 

 
Rakennusoikeuden käyttö 
  
 Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä 

 asuinkerrosalaa 140 555 140 555 
 varasto 48 98 48 98 
 kerrosalan ylitys /MRL 

115§ 
 36  36 

      
Autopaikat Yhteensä 9 
 Rakennetaan 9 
 
Hankkeen laajuus 
 
Kokonaisala 686 m² 
Tilavuus 2490 m³ 
Paloluokka P3 
 
Rakenteiden paloluokkavaatimukset 
 
 848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-

suudesta 
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Lausunnot 
 
Lausunnon antaja Sijaintilausunto 
Lausunto pvm 15.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo 
Lausunto pvm 26.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 21.06.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto 
Lausunto pvm 22.08.2018 
Lausunnon tulos ei huomautettavaa 
 
Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO 
Lausunto pvm 15.06.2018 
Lausunnon tulos lausunto 
 
Lausunnon antaja Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO 
Lausunto pvm 04.09.2018 
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:  
 

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

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

rakennusvalvontapalveluun.  
 

 Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn 
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.  
  
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.  
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta 
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.   
  
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien 
hyväksikäyttämisestä.  
  
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 
(798/2015).  
  
Ennen huleveden purkuputkien kaivutyöhön ryhtymistä on hankit-
tava johtoselvitys johtotietopalvelusta ja toimitettava kaivuilmoitus 
alueidenkäyttöön. Lisäksi on kartoitettava katualueelle sijoitettavat 
yksityiset rakenteet, kartoitustiedot on toimitettava kaupunkimit-
tauspalveluihin.   
  
Ennen lämpökaivojen poraamiseen ryhtymistä on rakennusval-
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vontaan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten 
varmistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään 
lämpöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella 
rakennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tar-
vittavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava ter-
veellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.  
  
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus 
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.  
  
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikat-
selmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voi-
daan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, et-
tä poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta 
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille 
karttatietojen päivittämistä varten.  
  
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen 
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen 
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys 
kaupunkimittauspalveluilla.  
  
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on kulkuyhteyttä ja muita ra-
kentamisen edellyttämiä rasitteita koskevat rasitteet perustettava 
tai niiden pysyvyys on varmistettava muulla rakennusvalvontavi-
ranomaisen hyväksymällä tavalla.  
  
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.  
  
Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön, on vie-
reisen kiinteistön 91-49-179-4 (Päätie 31) piharakennus oltava 
siirrettynä tai palosuojattuna.  
  
Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön otetta-
vaksi, on tontti oltava merkittynä kiinteistörekisteriin.  
  
Uusista asunnoista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet. 
 

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

135 § ja 175 §.  
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 5 
§. 
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Päättäjä Pirjo Malm-Kastinen 
lupa-arkkitehti 
puh.  310 26411 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Liitteet Hakemus  
 Valtakirja  
 Naapurin kuuleminen  
 Valokuvia  
 Kaivuluvan johtoselvitys  
 Kaupunginmuseon lausunto  
 Sijoituslupa  
 Muistio (Päätie 31)  
   
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.11.2018, 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-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.                         
                                                                      
  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa 
osoitteella:                          
                                                                      
                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut                   
                  PL 58234                                             
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI                            
                                                                      
                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,  
                  00580 Helsinki    
                  Vaihde: 310 2611                                    
                  Faksinumero: 310 26206                              
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi           
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00                      
                                                                      
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona 
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava 
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen 
kuittaus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 14.12.2018.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.12.2021 ja loppuun-

saatettava viimeistään 15.12.2023. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

Rakennustyön aloittaminen 
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 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.  
 

 

 


