
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 74/2018 1 (43)
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
KAUPUNKIKUVAYKSIKKÖ
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 16.10.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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

Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 16.10.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 673 – 681
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 4-2455-18-D

LP-091-2018-05687

Hakija Kiinteistö Oy Fredrikinkatu 42

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0153-0006
Fredrikinkatu 42

Kaava 11275
Lainvoimaisuus 2004
Alueen käyttö K: Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

sr-1: Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suo-
rittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät ra-
kennuksen tai sen julkisivujen arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuk-
sessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on raken-
nus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Pääsuunnittelija Silvennoinen Tuomas Matti
arkkitehti
PES-Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen muutos

Muutetaan olemassa oleva toimistotiloihin liittyvä holvi osaksi toi-
mistotiloja. Holvin seiniin tehdään uusia aukkoja. Samalla aukais-
taan uusi oviaukko porrashuoneeseen.

Kerrokset 2. ja 1. yhdistetään kierreportaalla, jota varten välipoh-
jaan tehdään aukko. Yhdistettävät kerrokset kuuluvat samaan pa-
lo-osastoon. Palokonsultin lausunto on toimitettu lupahakemuk-
sen liitteeksi.

Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalaan.

Kaupunginmuseolla ei ole lausunnoissaan 13.8.2018 ja tarken-
nettujen suunnitelmien jälkeen 12.10.2018 ollut huomautettavaa
hankkeesta.
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Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.

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

Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 14.08.2018
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 10.10.2018
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

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
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Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.

Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien
hyväksikäyttämisestä.

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.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-k §, 118 §, 119 §, 122
§, 125 §, 131 §, 133 § ja 135 §.

Päättäjä Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Lausunto
Palotekninen lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 03.11.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 03.11.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.

Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 16-2482-18-C

LP-091-2018-06890

Hakija Kiinteistö Oy Mannerheimintie 170

Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0742-0003
Korppaanmäentie 1

Kaava 9090
Lainvoimaisuus 1987
Alueen käyttö AL: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kerrosalasta

on vähintään 40 % ja enintään 60 % käytettävä asuinhuoneistoja
varten.

Pääsuunnittelija Karjalainen Janne Matias
arkkitehti, arkkitehtiylioppilas
Avarc Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainosbanderollin sijoittaminen rakennuksen julkisivuun määrä-

ajaksi

Haetaan lupaa sijoittaa mainosbanderolli määräajaksi rakennuk-
sen julkisivuun. Mainosbanderolli asennetaan lokakuussa 2018 ja
puretaan tammikuussa 2019.

Banderolli  kiinnitetään purjerenkailla kiinteistön olemassa oleviin
mainoslaitteiden telineisiin. Mainosbanderollin koko on n. 2000 x
8500 mm

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen.

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Mainosbanderollin ja
kiinnikkeiden tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen
ryhtyvän vastattaviksi.

Toimenpide saa olla toteutettuna enintään 1.3.2019 saakka.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 §, 126 a §, 133 §, 138 §

Päättäjä Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 23-2439-18-D

LP-091-2018-00085

Hakija As oy Arabianpuisto Helsinki

Rakennuspaikka Toukola, 091-023-0905-0005
Damaskuksentie 6

Kaava 10299
Lainvoimaisuus 1996
Sallittu kerrosala 1350 m²
Rakennettu kerrosala 1506 m²
Alueen käyttö AP; Asuinpientalojen korttelialue.

Pääsuunnittelija Fontell Klas Johan Wilhelm
arkkitehti
Studio WAM

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Talousrakennuksen rakentaminen, sijainnin muutos.

Asuinpientalojen tontille, vanhan puretun talousrakennuksen pai-
kalle on rakennettu rakennusluvan 23-1220-03-A mukainen ta-
lousrakennus. Rakennuksessa on varasto ja tekninen tila. Työ on
aloitettu 26.10.2005, luvan voimassaolo on päättynyt 12.12.2008
eikä vaadittuja katselmuksia olla kyetty kokonaisuudessaan pitä-
mään. 17.10.2016 pidetyn sijaintikatselmuksen 23905/5 mukaan
sijainti ei vastaa alkuperäistä lupaa.
Lupaa haetaan rakennuksen pysyttämiseksi sijaintikatselmukses-
sa todetulla paikallaan.

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta
ja kuullut rakennuksen sijainnin poikkeamisen johdosta. Naapurit
eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeami-
sesta.

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 15 m²
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

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

Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Tällä luvalla muutetaan rakennuksen sijaintia, muilta osin mää-
räykset luvan 23-1220-03-A mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§ 125 § 133 §

Päättäjä Jesse Piirainen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Naapurin suostumus
Sijaintikatselmus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 03.11.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 03.11.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.

Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 29-2465-18-C

LP-091-2018-07522

Hakija As Oy Helsingin Ilkantie 2 a c/o Ovenia Isännöinti Oy

Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0049-0006
Ilkantie 2a

Kaava 11143
Lainvoimaisuus 2003
Alueen käyttö AR; Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortteli-

alue.

Pääsuunnittelija Toivakka Markku Antero
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto M.A.T. Ky

________________________________________________________________________________
Toimenpide Terassin lasittaminen

Rivitalon asunnon H parvekkeen alapuolella oleva terassi lasite-
taan. Lasituksena käytetään kirkkaita, karkaistuja ja puitteellisia
liukulaseja. Alumiiniprofiilit ovat ruskeat.

Asunnossa on koneellinen ilmanvaihto, eikä korvausilmaa oteta
lasituksen kautta. Terassin ilmanvaihtoselvitys on toimitettu ra-
kennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä. Laseista yli 30%
on avattavia.

Muutos ei vaikuta rakennuksen kerrosalalaskelmiin.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen.

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
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Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Parvekelasituksen
tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vas-
tattaviksi.

Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisesta suorittamisesta ja vastaavat kaikista
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liitty-
vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suun-
nitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntää rakennusvalvon-
tapalvelusta.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 §

Päättäjä Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 31-2433-18-D

LP-091-2018-07240

Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Vattuniemenkatu 5 c/o HGR Property
Partners Oy

Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0126-0009
Vattuniemenkatu 5

Kaava 10194
Lainvoimaisuus 1994
Alueen käyttö T; Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Pääsuunnittelija Raikamo Tuomas Aukusti
arkkitehti
HGR Property Partners

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos autotallista varastoksi ja kerhotilasta

kokoontumistilaksi

Kiinteistön 1. kellarikerroksessa muutetaan kerhotila kokoontu-
mistilaksi sekä autotalli varastoksi. Ilmanvaihtosuunnitelman pe-
rusteella kokoontumistilan max. henkilömäärä on 34 henkilöä.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

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

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Tilassa samanaikaisesti oleskelevien henkilöiden enimmäismäärä
on 34 henkilöä. Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärää koske-
va ilmoitus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muu-
tostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 k §, 125 § ja 133 §

Päättäjä Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Palotekninen suunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 03.11.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 03.11.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.

Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 38-2447-18-CMY

LP-091-2018-07730

Hakija Kiinteistö Oy Malminkaari 9/c/o Juhola Asset Mangement Oy

Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0223-0001
Malminkaari 9

Kaava 8415
Lainvoimaisuus 1982
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Pääsuunnittelija Saravuo Antti Ville
arkkitehti
VISIOMO OY

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainosten yleissuunnitelma

Toimistorakennuksen (arkkitehti Esko Kahri 1985) mainosten
yleissuunnitelma. Irtokirjaimisten ja muiden mainoslaitteiden tar-
kempi sijoittelu, mitoitus ja väritys sekä kiinnitysten detaljointi il-
menevät pääpiirustuksista.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat valomainosten
luvanmukaisen toteuttamisen ja asentamisen sekä valvovat sen.

Tämä mainosten yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat. Tähän mainos-
ten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tulee poistaa.
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Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen
vuokralaisia palvelevaa.

Valonlähteiden värisävyn ja tehon tulee olla säätyviä ja julkisivun
eri osioiden valoalueiden tulee olla sammutettavissa erikseen tar-
vittaessa.

Opasteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai vaaratilanteita.
Mikäli tällaisia haittoja ilmenee, tulee valaistusta säätää hillitym-
mäksi tai poistaa se.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §

Päättäjä Taina Kinnunen
arkkitehti

Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.
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LUPAEHTOJEN MUUTOSLUPA

Tunnus 39-0217-18-AL

LP-091-2018-00378

Hakija Rakennus Abakus Oy

Rakennuspaikka Tapanila, 091-429-0008-0621
Kytkintie 52

Kaava 9200
Lainvoimaisuus 1987

Kaavatontti muodostuu osasta tilaa Rno 8:621
Alueen käyttö T; Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
________________________________________________________________________________
Toimenpide Määräaikainen rakennuksen paikallaan pysyttäminen.

Määräaikainen korjaus- ja varastohalli pysytetään edelleen paikal-
laan.

Rakennuksen kuntoselvitys on toimitettu rakennusvalvontaan lu-
pahakemuksen yhteydessä. Rakennus on teknisesti toimiva.

Rakennus on asemakaavan mukainen.

Lisäselvitys Rakennuslautakunta on 21.7.1998 myöntänyt alkuperäiselle luval-
le 41-0776-93-J jatkoluvan 41-2001-98-AJ, joka on umpeutunut
31.5.2018. Hakija on jättänyt uuden jatkohakemuksen 16.1.2018
joka on ollut vireillä tähän päätökseen asti.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti tai ase-
makaavan sisältö huomioon ottaen.

Lausunnot

Lausunnon antaja Ksv, asemakaavoittajan kannanotto
Lausunto pvm 11.10.2018
Lausunnon tulos ei huomautettavaa
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

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

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan
31.12.2030 saakka.

Kuntoselvityksen mukaisesti julkisivun pihan puolella, rakennuk-
sen räystään alla kulkua pitää rajoittaa esimerkiksi aitaamalla tai
katolle on asennettava
lumiesteet. Nämä toimenpiteet tulee tehdä 30.11.2018 mennessä.

Korjaus- ja varastohallin kantavat rakenteet on katselmoitava uu-
delleen rakenneasiantuntijan toimesta viimeistään 31.12.2030.

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

Päättäjä Jesse Piirainen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Kuntoselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

16.10.2018 § 680 34

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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

RAKENNUSLUPA

Tunnus 45-2479-18-D

LP-091-2018-02627

Hakija Puotinharjun Puhos Oy

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0071-0002
Kastelholmantie 2

Pinta-ala 28570 m²
Kaava 5350
Lainvoimaisuus 1963
Sallittu kerrosala 17142 m²
Rakennettu kerrosala 18788 m²
Alueen käyttö AL; Liikerakennusten korttelialue

Pääsuunnittelija Korosuo Eero Ilmari
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Eero Korosuo Ky

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos myymälästä kahvilaksi

Kauppakeskuksen 1. kerroksessa sijaitseva liiketila muutetaan
kahvilaksi. Kahvilassa on 50 asiakaspaikkaa.

Muutoksen yhteydessä tehdään huoneiston sisäisiä tilajärjestely-
jä. Lisäksi rakennetaan jakelukeittiö sekä tupakointitila. Ravinto-
lassa ei harjoiteta rasvoittavaa ruuanvalmistusta. Tupakointilan
vaatima poistoilmahormi rakennetaan rakennuksen pohjoispuolel-
le.

Kahvilaan on esteetön pääsy.

Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on kat-
sottu ilmeisen tarpeettomaksi.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen.

Poikkeamiset perusteluineen
Tupakointilan vaatima poistoilmahormi ylittää vähäisesti asema-
kaavassa määritetyn rakennusalan. Poikkeaminen on vähäinen.
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Hankkeen laajuus

Muutosalue 332 m²
Paloluokka P1

Lausunnot

Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
Lausunto pvm 08.06.2018
Lausunnon tulos lausunto

Lausunnon antaja Ympäristökeskus (Ympäristöterveysosasto)
Lausunto pvm 04.06.2018
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:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 177 a- 117 j §, 125 §, 133 § ja
135 §

Päättäjä Johannes Sandell
rakennusmestari

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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.
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 03.11.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 03.11.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.

Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 46-2466-18-C

LP-091-2018-07395

Hakija Pitäjänmäen Pienteollisuustalo Oy

Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0053-0002
Höyläämötie 18

Kaava 11472
Lainvoimaisuus 2007
Alueen käyttö KTY: Toimitilarakennusten korttelialue

Pääsuunnittelija Solla Jaakob
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Konkret Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Teknisten järjestelmien lisääminen julkisivulle ja vesikatolle

Rakennetaan LTO-järjestelmä sekä muutetaan IV-
poistoilmakoneistoja. Lämpöpumput ja kytkentämoduulit sijoite-
taan rakennuksen 2. kellarikerroksen kattilahuoneeseen, LTO-
laitteet vesikatolle. Pystynousut viedään katolle rakennuksen poh-
joispäädyssä sijaitsevien tikkaiden vieressä.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Laitteistojen tekniset
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavik-
si.

Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osal-
taan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muu-
tosten toteuttamista.
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Sähköposti
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Uusista laitteistoista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 119 §, 126 §, 126 a
§, 133 § ja 138 §

Päättäjä Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.10.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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 02.11.2018.


