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Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden 12.5.2015 tekemät rakennuslupapäätökset § 17 – 21

____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 3-1205-15-CMY

Hakija Kiinteistö Oy Dianapuisto

Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0051-0003
Erottajankatu 7

Kaava 10814
Lainvoimaisuus 2000
Alueen käyttö K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Sr 2 Suojeltava rakennus. Rakennusala, jolla sijaitsee kaupunki-
kuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen
osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorit-
taa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katu-
julkisivujen tai kadunpuoleisen vesikaton tyyliä. Mikäli rakennuk-
sessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on raken-
nus lisärakentamis- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaa-
maan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Kadunpuolei-
selle vesikatolle saadaan avata ikkuna-aukkoja tyyliin hyvin sovel-
tuvalla tavalla.

Pääsuunnittelija Mäkelä Santtu
arkkitehti
arkkitehdit MV oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma

Varataan piirustuksissa esitetyt mainoslaitepaikat rakennuksen
julkisivuihin ja porttikäytävään.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-

raavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-
den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
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nosten vaihtuessa.

Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.

Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tu-
lee poistaa.

Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 a §

Päättäjä Sari Viertiö
arkkitehti

Liitteet Hakemus
Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 12-1945-14-C

Hakija Asunto Oy Flemminginkatu 21a

Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-0349-0021
Fleminginkatu 21a

Pinta-ala 1264 m²
Kaava Asemakaava 8901
Lainvoimaisuus 1985
Sallittu kerrosala 2065 m²
Rakennettu kerrosala 2049 m²
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Pääsuunnittelija Hangaslahti Tapio
rakennusarkkitehti
Arkk tsto Hangaslahti

________________________________________________________________________________
Toimenpide Yhdistetyn pyörä- ja lastenvaunuvaraston sekä jätesuojan

rakentaminen

Haetaan lupaa 50 m2:n kokoisen pyörä- ja lastenvaunuvaraston
sekä siihen liittyvän jätesuojan rakentamiselle. Hakija esittää
myös verkkoaidan rakentamista naapurin puoleiselle tontin rajalle.

Konesaumatulla peltikatteella katetun suojan katujulkisivu on vaa-
leaksi rapattua harkkoseinää ja pihajulkisivu vaaleaksi peittomaa-
lattua vaakapanelointia sekä teräslankaverkkoa. Katto maalataan
tumman harmaaksi.

Hakemus on jätetty rakennusvalvontavirastoon 13.6.2014 suunni-
telmalla, jossa 48 m2:n kokoinen pyörävarasto sijoittui tontin
kaakkoiskulmaan kiinni naapurin rajaan. Jäteastiat oli suunnitel-
massa sijoitettu pihalle ja varaston rakentamisen myötä esitettiin
poistettavaksi puita ja pensaita. Kaupunkikuvaneuvottelukunta on
3.9.2014 antamassaan lausunnossa edellyttänyt pyöräsuojan ra-
kentamista kapeampana kohtaan, jossa pyöräsäilytys nykyisinkin
on, jätesuojan integroimista rakennelmaan sekä hakemuksen liit-
teeksi selvitystä rakennuksessa olevista varastoista ja muista yh-
teistiloista. Myös kaupunkisuunnitteluvirasto on 18.11.2014 anta-
massaan lausunnossa edellyttänyt suunnitelmien muuttamista
kanpunkikuvaneuvottelukunnan lausunnon mukaisesti.

Suunnitelmaa on lausuntojen jälkeen muutettu sijoittamalla suoja
käytön ja säilytettävän kasvillisuuden kannalta parempaan paik-
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kaan lähemmäksi rakennusta. Lisäksi jätesuoja on yhdistetty pyö-
räsuojaan ja tontin rajalle on esitetty pensasaita.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennelma sijoittuu kokonaan asemakaavassa puin ja pensain
istutettavalle alueelle. Asemakaava kieltää tomutus- ja jätehuollon
laitteiden sijoittamisen pihamaalle. Mikäli korkeuserot eivät turval-
lisuussyistä muuta vaadi saadaan tonttien väliset rajat aidata ai-
noastaan istutuksin.

Hakija perustelee poikkeamisia sillä, etteivät rakennuksen kellari-
tiloissa porrasyhdeyden päässä sijaitsevat säilytystilat sovellu
pyörien ja lastenvaunujen päivittäissäilytykseen ja alueella esiin-
tyy paljon ilkivaltaa. Rakennuksesta ei myöskään ole löydettävis-
sä jätetiloiksi sopivia tiloja eikä jäteastioita paloturvallisuussyistä
voida enää säilyttää avoimesti pihalla. Taloyhtiön autopaikaton
piha on erittäin suuri ja hankkeen yhteydessä tehdään täydentä-
viä istutuksia. Tonttien väliselle rajalle rakennettavan verkkoaidan
tarkoitus on estää tontin suojaisassa kulmassa tapahtuva luvaton
oleskelu ilman, että istutuksia joudutaan karsimaan. Pihan vehre-
ys ei hankkeen yhteydessä merkittävästi vähene, mutta asuinym-
päristön laatu sekä turvallisuus tontilla paranevat.

Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut niistä huomautettavaa. Poikkeamista voidaan edellä mainituin
perusteluin pitää vähäisenä ja hyväksyttävinä. Suoja katsotaan
rakennelmaksi eikä sillä ole vaikutusta tontin rakennusoikeuteen.

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkikuvaneuvottelukunta
Lausunto pvm 03.09.2014
Lausunnon tulos ehdollinen

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluvirasto
Lausunto pvm 18.11.2014
Lausunnon tulos ehdollinen
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-

raavin määräyksin:
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Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kiinteistövirastolta:
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvontavirastolta:
- loppukatselmus

Nykyinen puusäleaita tontin kadun vastaisella rajalla voidaan säi-
lyttää orapihlajan taimia suojaavana väliaikaisena aitana, mikäli
aita maalataan uudelleen harmaaksi. Puuaita on poistettava vii-
meistään vuoden 2019 loppuun mennessä.
Vaihtoehtoisesti puuaita voidaan heti korvata 1,2 m korkuisella
verkkoaidalla, joka sijoitetaan pensasaidan taakse pihan puolelle.

Naapurin vastaiselle rajalle sijoitettavan verkkoaidan rakentami-
nen edellyttää naapurin suostumusta, mikäli aita sijoittuu korkeut-
taan lähemmäksi tontin rajaa. Aita voidaan rakentaa tonttien väli-
sellä rajalla korkeintaan 1,6 m korkuiseksi. Alueella olevaa kasvil-
lisuutta ei aidan rakentamisen vuoksi saa vähentää.

Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Rakennelman tekni-
set ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastatta-
viksi.

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

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvontaviraston kaupunkiti-
layksiköstä. Hankkeeseen liittyvät istutukset tulee olla tehtyinä
sekä ympäristö viimeisteltynä ennen loppukatselmuksen pitämis-
tä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 175 §.

Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa
maisema-arkkitehti
puh.  310 26419
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Liitteet Hakemus
Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
Naapurin kuuleminen
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 24-1218-15-C

Hakija XXXXXXXX

Rakennuspaikka Kumpula, 091-410-0001-0005
Kalervonkatu 1a

Pinta-ala 437036 m²
Kaava 12121
Lainvoimaisuus 2015
Sallittu kerrosala 1995 m²
Rakennettu kerrosala 28316 m²
Alueen käyttö Siirtolapuutarha

Pääsuunnittelija Paavilainen Leena
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Toimenpide Siirtolapuutarhamökin rakentaminen ja vanhan mökin pur-

kaminen (Ruusutie 148)

Haetaan lupaa uuden siirtolapuutarhamökin rakentamiselle Kum-
pulan siirtolapuutarha-alueen palstalle nro 148. Palstalla sijaitse-
va vanha huonokuntoinen mökki puretaan pois.

Kumpulan siirtolapuutarha on luokiteltu valtakunnallisesti merkit-
täväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Koska alueelle
ei ole olemassa hyväksyttyjä mökkien tyyppisuunnitelmia, on ra-
kentamistoimenpiteelle haettava toimenpidelupa.

Uuden mökin koko ja äärimitat vastaavat Kumpulan siirtolapuu-
tarhan rakentamisohjetta. Mökin julkisivut pystylaudoitetaan peite-
rimoja käyttäen ja katto katetaan huopakatteella. Mökki peruste-
taan pilareille.

Kumpulan siirtolapuutarhayhdistys (23.2.2015) ja rakennusvirasto
(11.3.2015) ovat puoltaneet hakijan esittämää suunnitelmaa.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-

raavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvontavirastolta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Rakentamisessa tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston ohjet-
ta "Siirtolapuutarhoissa rakentaminen" sekä Kumpulan siirtola-
puutarhayhdistyksen omaa rakentamisohjetta.

Hakijan tulee pyytää siirtolapuutarhayhdistystä tarkastamaan mö-
kin suunnitelmanmukaisuus seuraavien rakennusvaiheiden yh-
teydessä:
1. kun perustukset on tehty
2. kun harjakorkeus on mitattavissa
3. kun mökki on valmis

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §.

Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa
maisema-arkkitehti
puh.  310 26419

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Rakennusviraston pöytäkirjanote
Tiedonanto naapureille rakentamishankkeesta

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 32-1407-15-CMY

LP-091-2015-00131

Hakija KOy Ristipellontie 13

Rakennuspaikka Konala, 091-032-0036-0008
Ristipellontie 13

Pinta-ala 2571 m²
Kaava 9228
Lainvoimaisuus 1987
Alueen käyttö T Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

Pääsuunnittelija Hintikka Lassi
rakennusarkkitehti
ARK Hintikka Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma

Haetaan lupaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella
(T) sijaitsevan autopesularakennuksen mainosten yleissuunnitel-
malle.

Mainosten yleissuunnitelma käsittää rakennuksen koilliseen ja
lounaaseen suuntautuville julkisivuille sijoitettavat irtokirjaimiset
mainoslaitteet, yhden kummallekin julkisivulle. Lisäksi rakennuk-
sen Vihdintielle suuntautuvalle julkisivulle sijoitetaan led-
tekniikalla toimiva vaihtuvanäyttöinen suurtaulu. Led-taulun koko
on 5,8 m x 3,5 m (leveys x korkeus).

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on lausu-
nut led-mainostaulun sijoittamisesta kiinteistölle ja puoltanut
suunnitelmaa ehdolla, että: "Liikenteen vilkkauden vuoksi etäisyys
valotolpasta mainokseen oltava vähintään 60 m. Mainos ei saa
syttyä ja sammua pimeällä, kuvien vaihtumisväli oltava vähintään
1 minuutti. Mainos ei saa aiheuttaa häikäisyä tai muuta häiriötä
ympäristössään. Mainoksen valaistus ei saa olla voimakkaampi
kuin ympäristössä käytetty valaistus. Mikäli mainostaulusta aiheu-
tuu haittaa tai muita ongelmia, tulee laite poistaa."

Irtokirjaimisten mainoslaitteiden ja vaihtuvanäyttöisen suurtaulun
tarkempi sijoittelu, värit ja materiaalit ilmenevät pääpiirustuksista.
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on
katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaa-
van sisältö huomioon ottaen.

Lausunnot

Lausunnon antaja Ksv, liikennesuunnitteluosasto
Lausunto pvm 13.01.2015
Lausunnon tulos ehdollinen

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-

raavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-
den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
nosten vaihtuessa.

Tässä luvassa on arvioitu led-mainostaulun osalta vain laitteen
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa
kaikista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkö-
kohdista sekä rakennelman huollosta ja talvikunnossapidosta.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausun-
non ehtoja tulee noudattaa:
- Liikenteen vilkkauden vuoksi etäisyys valotolpasta mainokseen
oltava vähintään 60 m.
- Mainos ei saa syttyä ja sammua pimeällä, kuvien vaihtumisväli
oltava vähintään 1 minuutti.
- Mainos ei saa aiheuttaa häikäisyä tai muuta häiriötä ympäristös-
sään.
- Mainoksen valaistus ei saa olla voimakkaampi kuin ympäristös-
sä käytetty valaistus.
- Mikäli mainostaulusta aiheutuu haittaa tai muita ongelmia, tulee
laite poistaa

Led-näyttötaulun sisällön tulee olla autopesulatoimintaan liittyvää,
opastavaa ja tiedotusluonteista tai kaupungin informaatiota.
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Hankkeeseen ryhtyvän ja suunnittelijan on seurattava liikkuvan
kuvan osalta sen vaikutusta liikenteeseen ja ympäristön toimijoi-
hin. Liikkuvan kuvan käyttö tulee lopettaa, jos katualueiden vaara-
tilanteiden havaitaan lisääntyvän
huolestuttavasti

Laitteen kuvan tulee päivittyä hillitysti häivyttäen, ei rävähtämällä.
Kuvat eivät saa sisältää voimakkaasti vilkkuvia tai animoituja osi-
oita.

Näytön kirkkautta tulee voida säätää automaattisesti ulkoisen va-
loisuuden mukaan. Raja-arvoja tulee voida muuttaa manuaalises-
ti.

Led-näyttötaulu tai valaistut mainoslaitteet eivät saa tarpeetto-
masti aiheuttaa häikäisyä, häiriötä tai vaaratilanteita ympäristös-
sään. Mikäli näistä mainostoimenpiteistä aiheutuu ko. ongelmia,
tulee laite poistaa.

Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 135 §, 141 §

Päättäjä Leena Jaskanen
arkkitehti
puh.  310 26416

Liitteet Hakemus
Naapurin kuuleminen
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 34-1063-15-C

Hakija Pakilan siirtolapuutarhayhdistys

Rakennuspaikka Pakila, 091-423-0001-0006
Pakilanpuisto

Pinta-ala 242256 m²
Kaava 12072
Lainvoimaisuus 2012
Sallittu kerrosala 37642 m²
Rakennettu kerrosala 3071 m²
Alueen käyttö Siirtolapuutarha

Pääsuunnittelija Tuhkanen Juha
arkkitehti
Arkk tsto Juha Tuhkanen

________________________________________________________________________________
Toimenpide Kerhotalon julkisivun värin muuttaminen ja terassin rakentaminen

Siirtolapuutarhayhdistys hakee lupaa kerhotalon värin muuttamiselle
sekä markiisilla katetun 32 m2:n kokoisen terassin rakentamiselle ker-
hotalon yhteyteen. Sisäänkäynnille johtava luiska uusitaan. Nykyinen
vaalea keltaruskea puujulkisivu maalataan vaalean harmaaksi. Katon
profiilipelti maalataan tumman harmaaksi.

Rakennusvirasto on 7.4.2015 puoltanut yhdistyksen esittämiä suunni-
telmia.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on katsot-
tu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon ot-
taen.

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin

määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §.
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Päättäjä Pia-Liisa Orrenmaa
maisema-arkkitehti
puh.  310 26419

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Ote kokouspöytäkirjasta
Rakennusviraston pöytäkirjanote

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.05.2015, jolloin sen kat-
sotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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MUUTOKSENHAKU:
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen raken-
nuslautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oi-
kaisuvaatimusoikeus 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

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 oi-
kaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin rakennuslauta-
kunnalle, 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
rakennusvalvontavirastolle.
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoit-
teella:

                  Helsingin rakennusvalvontavirasto
                  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 kuitta-
us vastaanottajalle.


