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Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 22.8.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: § 13 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 25.8.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen  
asianosaisten tietoon. 
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 JATKOLUPA 
 

Tunnus  6-2079-17-BJ 
 
 LP-091-2017-05868 
 
Hakija Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Eiran Edelfelt  
 
Rakennuspaikka Eira, 091-006-0219-0002 
 Edelfeltintie 15 
Pinta-ala 645 m² 
Kaava Asemakaava 7341 
Lainvoimaisuus 1976 
Alueen käyttö AK Asuntokerrostalojen korttelialue.  

  
So Tontin osa, jolla olevaa rakennusta tai sen osaa ei rakennushistori-
allisen arvonsa tai arvokkaan kaupunkikuvan takia saa purkaa ilman 
pakottavaa syytä. Tällä tontin osalla ei saa suorittaa sellaisia uudisra-
kentamista eikä sellaisia lisärakentamis-, muutos- tai korjaustöitä, jotka 
turmelevat rakennuksen julkisivujen tai kaupunkikuvan rakennustaiteel-
lista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia 
toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrit-
tävä korjaamaan entistäen. 

 
Pääsuunnittelija Cedercreutz Sebastian 
 arkkitehti 
 Cedercreutz Arkkitehdit 
________________________________________________________________________________ 

Toimenpide Rakennusluvan voimassaoloajan jatkaminen töiden loppuunsaat-
tamiseksi. 

 
 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Eiran Edelfelt hakee jatkoaikaa ra-

kennusluvan 6-2034-09-B / 14.7.2009 (ratu 1225) muutos- ja laajen-
nustöiden loppuunsaattamiseksi.  
  
Rakennusluvalle on  myönnetty jo jatkolupa kolmeksi vuodeksi 6-2452-
14-BJ / 19.8.2014.  
  
Rakennuspaikalla on viimeksi pidetty osittainen loppukatselmus 
3.5.2012 sekä käyty sähköpostikirjeenvaihtoa töiden etenemisestä vii-
meksi 20.5.2014.  
  
Rakennustyöt on aloitettu maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n 1 mo-
mentin edellyttämän kolmen vuoden kuluessa. 
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________________________________________________________________________________ 

Päätös  Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidennetään lu-
van 6-2034-09-B voimassaoloaikaa seuraavin määräyksin: 

 
 Työt on saatettava loppuun 1.8.2019 mennessä. 
 
 

 

Päättäjä Aimo Nousiainen 
tarkastusinsinööri 
puh.  310 26263 
 

________________________________________________________________________________ 

Liitteet Hakemus  
   

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2017, jolloin sen kat-
sotaan tulleen asianosaisten tietoon.  
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Muutoksenhaku  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kau-
punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi 
vaikuttaa  
- kunnalla                                    
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa 
edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus rakennuslu-
vasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.  
  
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäi-
vää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäi-
vä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikai-
suvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.                            
                                                                      
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäris-
tölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava          
- 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 asiamie-
hen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitetta-
va tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen on liitettävä valtakirja. Jos vi-
ranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asia-
miehen toimivallasta asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.  
                                                                      
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu 
rakennusvalvontaan.                         
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoit-
teella:                          
                                                                      
                  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 sähköposti-
na tapahtuu lähettäjän vastuulla.                                             
                                                                      
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päi-
vänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähkö-
postina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin, 
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.       
                                                                      
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen kuit-
taus vastaanottajalle.  
  
Viimeinen muutoksenhakupäivä 08.09.2017.  
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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 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 01.09.2017.  
  
 

Luvan voimassaoloaika 
 
 Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-

saatettava viimeistään 02.09.2022. Jos kyseessä on tilapäinen 
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa 
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.  
 

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

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

 
 
 


