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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 25.04.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 116-126
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 1-0771-19-D

LP-091-2018-09268

Hakija As Oy Oikotalo

Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0023-0001
Oikokatu 15

Kaava 7664
Lainvoimaisuus 1978
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue

SO "Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säi-
lymisen kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei
saa ilman pakottavaa syytä hävittää eikä sen kadunpuoleista jul-
kisivua tai vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa."

Pääsuunnittelija Ipatti Sara Elina Tatjana
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Elina Ipatti Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Julkisivukunnostus ja tuuletusparvekkeiden uusiminen

Haetaan lupaa katujulkisivujen alkuperäisen värityksen ja detaljit
palauttavaan julkisivukorjaukseen ja sisäpihan tuuletusparvekkei-
den uusimiseen.

Kiinteistö on valmistunut vuonna 1929 ja sen ovat suunnitelleet
rakennusmestarit Heikki Kaartinen ja Hugo Vuorio. Rakennus si-
jaitsee kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla ja on osa Kruunun-
haan merellistä kaupunkinäkymää.

Kirjatyöntekijänkadun puoleisella julkisivulla on vielä alkuperäinen
rappaus, muilla julkisivuilla rappaus on jo aikaisemmin uusittu.
Kirjatyöntekijänkadun puoleisen julkisivun rappaus uusitaan ko-
konaan. Rakennuksen Oikokadun puoleinen julkisivu, sekä piha-
julkisivut paikkarapataan. B-portaan tuuletusparvekkeet sisäpihan
puolella uusitaan.

Nykyiset ikkunat ovat 1970-luvulla uusittuja puuikkunoita, jotka on
asennettu alkuperäisten ikkunakarmien päälle, jolloin valoaukko
on pienentynyt ja puitejako muuttunut. Myöskin porrashuoneiden
ikkunat on uusittu tuolloin. Ikkunat uusitaan edelleen puuikkunoi-
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na alkuperäinen puitejako palauttaen. Myöhemmin uusitut ulko-
ovet uusitaan puisina. Alkuperäiset tammiset ulko-ovet kunnoste-
taan.

Kirjatyöntekijän kadun puoleiseen porttikäytävään tehdään pa-
remmin talon alkuperäiseen ilmeeseen sopivat uusi portti ja enti-
seen autohalliin uusi paneloitu puuovi.

Julkisivuvärityksestä teetetään kattava väritystutkimus rappauk-
sen purkuvaiheessa ja tämän tutkimuksen pohjalta laaditaan lo-
pullinen värityssuunnitelma. Tavoitteena on muuttaa julkisivujen
väritys katujulkisivuilla vastaamaan alkuperäistä sävyä ja säilyttää
pihajulkisivun väritys nykyisellään. Katutason ylimaalattujen teras-
tipintojen puhdistusta kivipinnalle tutkitaan ensisijaisena vaihtoeh-
tona.

Kaupunginmuseo puoltaa lausunnossaan rakennusluvan myön-
tämistä ehdolla, että Väritystutkimuksen jälkeen tehtävät mallivärit
valitaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Lopul-
liset julkisivuvärit, käsittely terastipinnalle sekä ikkunat ja niiden
sovitukset hyväksytään paikan päälle tehtyjen mallien perusteella
kaupunginmuseon kanssa pidettävissä viranomaistarkastuksissa.

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

Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 20.03.2019
Lausunnon tulos puollettu
________________________________________________________________________________
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:



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 116 4

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus

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

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista

Ennen työn toteuttamista on pidettävä mallikatselmus, jossa pai-
kalla on rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajan li-
säksi pääsuunnittelija ja hakijan edustajat. Mallikatselmuksessa
määritellään lopullinen hyväksyttävä toteutustapa. Mallikatsel-
muksessa tarkistetaan ikkunoiden ja parvekeovien detaljit, sovi-
tukset (listoitukset ja liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri.

Väriselvitys, sen pohjalta laadittu suunnitelma ja lopulliset tiedot
käytetyistä väreistä koodeineen toimitetaan rakennusvalvontaan.

Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, et-
tä ikkunoiden/ovien valoaukot, kynnyskorkeudet yms. asiat eivät
huonone muutostyön yhteydessä.

Ennen rappausten poistamista, on julkisivun väreistä ja terastin
puhdistuksesta tehtävä riittävän suuri värimalli ja se on hyväksy-
tettävä paikan päällä pidetyssä viranomaistarkastuksessa.

Päätösote lähetetään tiedoksi kaupunginmuseolle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §, ja 135
§, 118 §
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Päättäjä Sari Viertiö
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Lausunto
Alustava väriselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 2-0026-19-D

LP-091-2018-07811

Hakija Kiinteistö Oy Valtakulma

Rakennuspaikka Kluuvi, 091-002-0099-0013
Mannerheimintie 9

Pinta-ala 3965 m²
Kaava 10263
Lainvoimaisuus 1995
Sallittu kerrosala 36270 m²
Rakennettu kerrosala 36525 m²
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Suojeltava rakennus (Sr-1).
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus,
jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis-
tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen, vesikaton tai sisätilo-
jen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyyliä.
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpi-
teitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Pääsuunnittelija Leskelä Pekka Johannes
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto HKP Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimistotilojen käyttötarkoituksen muuttaminen hotellitiloiksi 5.

kerroksessa ja muut muutostyöt

Vuonna 1952 valmistuneen liikerakennuksen 5. kerroksen tilojen
käyttötarkoitus muutetaan hotellitiloiksi (Hotelli Vaakuna); huonei-
ta on yhteensä 62 kpl, joista 4 kpl on esteettömiä.
6. - 9. kerroksissa toimistotiloja ja teknisiä tiloja muutetaan hotelli-
huoneiksi, yhteensä 12 kpl ja kerroksien läpi rakennetaan uusi 5.
kerrosta palveleva IV-kuilu.
10. kerroksessa ravintola- ja kokoustiloissa tehdään muutostöitä.
Kokoustiloja sijoitetaan nykyiselle lasirakenteiselle terassille.
Pääkeittiötä laajennetaan nykyisen kokoustilan paikalle, mistä on
siltayhteys ravintolatilaan. Asemakaavassa suojellut ravintola- ja
aulatilat jäävät muutosalueen ulkopuolelle.
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Ravintolan asiakaspaikkamäärä on yhteensä 380 + kokoustilat 80
henkilöä.
11. kerroksessa teknisiä tiloja puretaan ja rakennetaan uudelleen
vähäisesti laajennettuina. Lauhduttimet sijoitetaan sisäpihan puo-
lelle niille varattuun syvennykseen.

Osaa kattokonehuoneista laajennetaan ja korotetaan vähäisesti.
Julkisivumateriaali on nykyisen kaltaista keraamista laattaa.  Sä-
leiköt ovat seinän sävyyn pulverimaalattua alumiiniprofiilia.
Vesikatto on saumattua kuparipeltiä.

5. kerroksen nykyiset ikkunat korjataan.
Sisäpihan puolella tyhjiin aukkoihin tai iv-säleikköjen paikalle
asennettavat uudet ikkunat tehdään ulkonäöltään alkuperäisiä ik-
kunoita muistuttavina kokopuuikkunoina.

Muutokset tehdään nykyisten tilojen sisäpuolella ja niillä ei ole
vaikutusta kokonaiskerrosalaan.

Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimi-
tettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarviot on tehty. Hanke on kat-
sottu riskitasoltaan keskimmäiseen R2 (1-3) kuuluvaksi. Riskiar-
vion mukaan hankkeessa on erityisen vaativia rakenteita.

Kiinteistöstä on tehty rakennushistoriallinen selvitys.

Kaupunginmuseolla ei lausunnossaan 18.2.2019  ole ollut huo-
mautettavaa hankkeesta. Korjaussuunnitelma ja malli-ikkuna esi-
tellään kaupunginmuseolle.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Asemakaavan mukainen vesikaton ylin korkeusasema (+43) ylite-
tään 0.256 metrillä.

Hakija perustelee poikkeamistaan sillä, että ilmanvaihtokoneet
vaativat aiempaa enemmän tilaa ja korkeutta. Suunnitelmassa
pysytään kuitenkin kadun puoleisten räystäiden osalta kaavan
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mukaisessa korkeudessa, josta katto nousee alkuperäisen katto-
kaltevuuden mukaisesti.

Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna rakennuk-
sen tarkoituksenmukaisen käytön kannalta.

Hankkeen laajuus

Paloluokka P1
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvonta-
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palvelun lisäksi kaupunginmuseosta.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvion riskitasoluokka on 2. Eri-
tyismenettelynä määrätään rakennesuunnitelmien ulkopuolinen
tarkastus.

Kohteeseen on kiinnitettävä työmaa-ajan paloturvallisuusvalvon-
taan erityisasiantuntija, joka hyväksytetään rakennusvalvonnassa.

Kohteeseen on kiinnitettävä ulkopuolinen kosteudenhallintakoor-
dinaattori ja hankkeeseen ryhtyneen resurssit kosteudenhallinnan
varmistamiseen on esitettävä aloituskokouksessa.

Vesikaton uusien kuparipintojen värisävyn tulee sopeutua katon
olemassa olevien kuparipintojen sävyyn.

Vesikatolla sijaitsevien uusien ilmanvaihtolaitteiden värin tulee
sopeutua ympäristöönsä.

Ennen aloituskokousta on toimitettava korjausrakentamisen ener-
giaselvitys.

Ennen aloituskokousta on 5. kerroksen osalta toimitettava ääne-
neristävyysselvitys yhden majoitushuoneen osalta.

Ennen työn toteuttamista on 5. kerroksen malli-ikkunat esiteltävä
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapalvelun edustajalle pai-
kan päällä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - k §, 118 §, 125 §, 133
§, 135 §, 175 §

Päättäjä Heli Virkamäki
arkkitehti
puh.  310 26338
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________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Palotekninen suunnitelma
Kaupunginmuseon lausunto
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 3-0961-19-D

LP-091-2019-01979

Hakija KOY Hauki c/o Newsec Asset Management Oy

Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0050-0007
Eteläesplanadi 22

Kaava 2034
Lainvoimaisuus 1939
Alueen käyttö Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti

Pääsuunnittelija Jaakkola Hannu Tapani
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos myymälästä ravintolaksi ja kokoontu-

mistilaksi vahvistaminen

Bensowin liiketalon katutason liiketila muutetaan ravintolaksi ja
vahvistetaan kokoontumistilaksi 118 henkilölle. Kellariin sijoite-
taan ravintolan wc-tiloja sekä henkilökuntaa ja muuta kiinteistöä
palvelevat wc- ja sosiaalitilat. Nykyisiin varastotiloihin rakenne-
taan uusia tiloja palveleva IV-konehuone ja rasvanerotin. Ravinto-
laan rakennetaan valmistuskeittiö.

Rakennusluvalla, tunnus 3-1818-18-D, rakennetaan rasvakanava
2.krs:n kattoon asti. Tässä luvassa ko. kanava jatketaan
1.kerrokseen asti.

Ravintolassa on 105 asiakaspaikkaa. Terasseilla on yhteensä 42
paikkaa. Henkilökuntaa on noin 13 henkilöä. Terassit ovat katu-
pinnoitteella ja ilman lattiakorokkeita.

Liiketilasta sisäpihalle johtanut ovi on purettu 1980-luvulla ja tilalle
on tehty näyteikkuna. Nyt ko. ikkuna puretaan ja ovi palautetaan
alkuperäiselle paikalleen vastapäisen oven mallin mukaan. Oven
päälle rakennetaan vastapäisen oven mallin mukainen metallisä-
leikkö. Uuden IV-koneen raitisilma otetaan ko. säleikön kautta.

Ravintolan sisäänkäyntiin rakennetaan uusi kiinteä luiska, joka liit-
tyy sivulta olemassa olevaan porraskiveen.
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Rakennus on arkkitehti Uno Ullbergin suunnittelema, vuonna
1940 valmistunut rakennushistoriallisesti merkittävä modernin
arkkitehtuurin edustaja. Rakennus kuuluu Suomen Docomomon
ylläpitämään modernin arkkitehtuurin merkkiteosten kohdevali-
koimaan.

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

Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on
katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja
asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Poikkeamiset perusteluineen

Ravintolan sisäänkäynnin luiska ei täytä määräyksiä kaiteiden ja
kääntymissäteen puolesta, mutta luiska parantaa esteettömyyttä
ja leveämpi luiska ei mahtuisi tontille. Vähäinenkin parantaminen
katsotaan suojelun näkökohdista Docomomo-kohteelle riittäväksi.

Alueella on voimassa MRL:n 53 § 2 mom. mukainen rakennus-
kielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi. Poikkeamista
rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n perusteella vähäi-
senä ja muutokselle ei ole estettä, koska kyse on olemassa ole-
van rakennuksen sisäisistä sekä julkisivun oven palauttavista
muutostoimenpiteistä.

Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 336 m²
Paloluokka P1

Lausunnot

Lausunnon antaja Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
Lausunto pvm 12.04.2019
Lausunnon tulos ei huomautettavaa



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 118 19

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö- ja rakennuslain
117 k §:n mukaisesti vahvistetaan kokoontumistilassa samanai-
kasesti sallittujen henkilöiden enimmäismääräksi 118 henkilöä.

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
- palokatkosuunnitelma
- 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.

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.

Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärää 118 koskeva ilmoitus
on kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan.
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Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a- 117 k, 118 §, 125 §,
133 §, 135 § ja 175 §

Päättäjä Virpi Vartio
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 5-0902-19-D

LP-091-2019-01544

Hakija Oy Iso-Robertinkatu 6

Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0094-0004
Iso Roobertinkatu 4

Kaava 465
Lainvoimaisuus 1887
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A)

Pääsuunnittelija Ahlman Marcus Gustav
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kuntosaliksi

Liike- ja toimistorakennuksen (arkkitehti Eliel Muoniovaara 1965)
2. kerroksen liiketila muutetaan kuntosaliksi. Tilaan rakennetaan
kuntosalitoimintaa palvelevat pukuhuoneet ja pesutilat sekä sau-
na.

Hakemukseen on liitetty akustikon laatima äänitekninen selvitys.
Selvityksen mukaan kuntosalin vapaapainoalueille ja muille alueil-
le, joissa on riski sille että lattiaan kohdistuu voimakkaita iskuja,
tulee toimittaa olevaa paremmin ääntä vaimentava lattian pintara-
kenne.

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 360 m²
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
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- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

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

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 8-0654-19-D

LP-091-2018-06153

Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-9903-0001
Merikasarminkatu 3

Kaava 7534
Lainvoimaisuus 1977
Alueen käyttö PI; Istutettava puistoalue.

ys; Sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten rakennusala.

ark; Tontin osa, jolla oleva rakennus on kulttuurihistoriallisesti tai
rakennustaiteellisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa eikä sii-
nä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jotka tur-
melevat julkisivujen tai vesikaton kulttuurihistoriallista tai raken-
nustaiteellista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikai-
semmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan entistäen.

Pääsuunnittelija Orjala Raija Tuulikki
rakennusarkkitehti
Helsingin kaupunki, KYMP, Tilapalvelut, rakennussuunnittelu

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kerhorakennuksesta päiväkodiksi

Puistossa, asemakaavassa sosiaalista toimintaa palvelevien ra-
kennusten rakennusalalla, sijaitsevan rakennuksen käyttötarkoi-
tus muutetaan kerhorakennuksesta päiväkodiksi.

Päiväkoti on aloittanut toimintansa ilman rakennusvalvonnan lu-
paa vuonna 2009.

Rakennukseen rakennetaan uusi liikuntaesteisten wc ja siivous-
komero sekä lämmön talteenotolla varustettu tulo-
poistoilmanvaihtokone. Nykyiset poistoilmakanavat liitetään
asennettavaan IV-koneeseen, sekä tuloilmalle asennetaan uudet
kanavistot päätelaitteineen. Nykyinen poistoilmakone puretaan ja
ulkoseinillä olevat raitisilmaventtiilit poistetaan käytöstä. Uusi tu-
loilmasäleikkö sijoitetaan rakennuksen koillispäädyssä olevan ul-
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lakkoikkunan aukkoon. Akustiikkaa parannetaan.

Päiväkodissa tulee suunnitelman mukaisesti olemaan yhteensä
enintään 30 lasta ja noin 10 työntekijää. Päiväkoti toimii päiväsai-
kaan eikä ympärivuorokautista toimintaa ole.

Päiväkoti on esteetön.

Saattoliikennepaikaksi hakija esittää läheisten kadunvarsien py-
säköintipaikkoja.

Ulkoilu järjestetään omalla leikkipihalla, joka on erotettu aidalla
Merikasarminpuistosta. Aidalle on myönnetty toimenpidelupa 8-
2398-09-C.

Lausunnot ja tarkastukset

Ympäristöpalvelujen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus-
kertomus on toimitettu rakennusvalvontaan. Tarkastuskertomuk-
sessa havaitut puutteet korjataan ilmanvaihtoa parantamalla uu-
den ilmanvaihtokoneen ja tuloilmaventtiilien myötä sekä rakenta-
malla liikuntaesteisten wc ja parantamalla akustiikkaa.

Selvitykset

Lausunto ilmamäärien riittävyydestä ja uuden rakennusluvan mu-
kainen tilanne sekä hankeselvitys on toimitettu rakennusvalvon-
tapalveluun hakemuksen yhteydessä.

Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 295 m²
Paloluokka lähinnä paloahidastava

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:
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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.

Koska tilat on jo otettu käyttöön, on tilojen oltava myönnetyn ra-
kennusluvan mukaiset ja loppukatselmus on tilattava ja pidettävä
viimeistään 1.9.2019 mennessä. Muussa tapauksessa päiväkoti-
toiminta on lopetettava.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mah-
dolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.
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Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettava rakennus-
valvontaan ennen loppukatselmusta.

Päiväkodin enimmäishenkilömäärää (enintään 40) koskeva ilmoi-
tus on kiinnitettävä näkyvälle paikalle päiväkotitilaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 125 §, 133 §
ja 135 §

Päättäjä Virpi Vartio
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Hankesuunnitelma
Lausunto ilmamäärien riittävyydestä ja uuden raken-
nusluvan mukainen tilanne
Ympäristöpalvelujen valvontasuunnitelman mukainen
tarkastuskertomus 7.1.2019

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 120 33

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 11-1023-19-D

LP-091-2019-01048

Hakija Asunto Oy Arena

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0301-0022
Siltasaarenkatu 11

Pinta-ala 2005 m²
Kaava 8790
Lainvoimaisuus 1984
Sallittu kerrosala 6015 m²
Rakennettu kerrosala 9974 m²
Alueen käyttö AK

Asuinkerrostalojen korttelialue

Sr--2, Rakennus on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti
arvokas, eikä sitä saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa.
Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos sii-
hen on olemassa pakottava syy. Rakennuksessa ei saa suorittaa
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulki-
sivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Hissien uudistaminen ja jatkaminen kellariin

Seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo AsOy Arena on valmistu-
nut vuonna 1923, sen on suunnitellut arkkitehti Lars Sonck. Ra-
kennuksessa on kolme porrashuonetta. 1. kerroksessa on liiketi-
loja, ylempänä pääasiassa asuntoja. Alueella on voimassa oleva
asemakaava vuodelta.1984, jossa rakennus on suojeltu merkin-
nällä sr-2.

Porrashuoneissa on hissit 1. kerroksesta 7. kerrokseen. Hissikui-
lut ovat teräsverkkorakenteisia. Hissikonehuoneita ja hissejä on
kunnostettu vuosina 1968 ja 1969, jolloin hissiovet ja edustasei-
nät uusittu; ne ovat maalattua peltiä. Teräsverkkorakenteinen his-
sikuilu on säilynyt entisellään.

Hankkeessa hissikoneistot, -korit ja ovet sekä hissien edustasei-
nät uusitaan. Edustaseinä oven yläpuolelle palautetaan alkupe-
räisen kaltainen verkkoseinä. Hissit jatketaan kellarikerrokseen,
jossa sijaitsee taloyhtiön saunaosasto sekä varastotiloja.
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Hissit sovitetaan vanhojen porrashuoneiden tyyliin paremmin so-
piviksi; automaattiovet uusitaan teräsrakenteisina, polttomaalatui-
na ja ikkunallisina. Korin seinäpinnat toteutetaan tummanruskeina
mahonkiviilupinnoitettuna detaljeiltaan samanlaisina kuin hank-
keelle liitetyssä hissikoriasiakirjassa mallina Museokatu 3.een to-
teutettu hissi.

Hissikorit säilyvät nykyisen kokoisina 1000x1000 mm. Mitoitus ei
täytä esteettömyyden vaatimuksia. Hissikuiluun ei mahdu isom-
paa hissiä. Hissien uusinnan yhteydessä esteettömyys ja käyttö-
mukavuus paranevat, kun hissit jatketaan kellariin ja varustetaan
automaattisilla koriovilla.

Porrashuone portaineen jää entiselleen ja paarikuljetus toteutuu.

Kaupunginmuseo on lausunnossaan esittänyt että, hissin raken-
teiden väritys voidaan sovittaa paremmin porrashuoneiden ilmee-
seen sopivaksi. Hissimuutoksessa palautetaan alkuperäisen kal-
tainen verkkoseinä hissin sisäänkäyntioven puolelle, korin sisä-
osat paneloidaan ja ovesta tulee ikkunallinen. Kaupunginmuseolla
ei ole ollut muuta huomautettavaa hankkeesta.

Hisseissä ja konehuoneissa on painovoimainen ilmanvaihto.

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

Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 12.04.2019
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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 121 38

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- loppukatselmus

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

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee valvoa, että työ
tehdään hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista
poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomai-
selta ennen muutosten toteuttamista.

Kopio rakennuslupapäätöksestä toimitetaan Kaupunginmuseolle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 e §, 118 §, 125 §,
133 §, 135 §

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh.  310 26468

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Kaupunginmuseon lausunto
Hankesuunnitelma
Hissikoriasiakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 122 42

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

TOIMENPIDELUPA

Tunnus 18-1020-19-C

LP-091-2019-02285

Hakija Clear Channel Suomi Oy

Rakennuspaikka Laakso, 091-018-9901-0100
Nordenskiöldinkatu 13

Kaava 9349
Lainvoimaisuus 1989
Alueen käyttö Katualue

Pääsuunnittelija Paavilainen Jyrki
insinööri
Urban Assets Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainoslaitteiden siirtäminen

Aikaisemmin toimenpideluvalla 14-2925-08-C Urheilulehtoon,
Reijolankadulle sijoitettujen kahden Helsingin kaupungin ulkomai-
nonnan 2008-2023 -sopimukseen kuuluvan Adshel-
mainoslaitteen siirtäminen katu- ja rakennussuunnitelmassa esi-
tettyihin sijainteihin Nordenskiöldinkadulla.

Laitteet ovat Helsingin mallihyväksynnän mukaisia.

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:

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.
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Valonlähteiden värisävyn ja tehon tulee olla säätyviä ja eri valo-
alueiden tulee olla sammutettavissa erikseen tarvittaessa.

Valomainoksista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai vaaratilan-
teita. Mikäli tällaisia haittoja ilmenee, tulee valaistusta säätää hilli-
tymmäksi tai poistaa se.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §

Päättäjä Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.
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MUUTOSLUPA

Tunnus 29-1021-19-BM

LP-091-2019-02882

Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy / Isonnevantie 28 c/o ATT

Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0026-0008
Isonnevantie 28

Pinta-ala 14895 m²
Kaava 11938
Lainvoimaisuus 2012
Alueen käyttö YS/s

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortte-
lialue, jolla ympäristö säilytetään

________________________________________________________________________________
Toimenpide Vanhusten palvelutalon rakennusaikaiset muutostyöt

Vanhusten palvelutalon palveluasuntojen muuttamiselle muistisai-
raiden ryhmäkodeiksi on myönnetty 27.6.2017 rakennuslupa 29-
1758-17-B. Nyt rakennusaikaisena muutoksena haetaan lupaa
rakennusaikaisille muutostöille.

Porrashuoneiden nimiä ja asuntonumerointeja muutetaan, IV-
hormeja lisätään sekä tilamuutoksia.

IV-hormeja on lisätty 1. - 3. kerroksiin. Pohjakerroksessa avotyö-
toiminnan tukikohta on muutettu toimistotilaksi. Kellarikerroksessa
palo-ovi on poistettu.

Nykyiset G-H -portaat nimetään D-E -portaiksi. Samalla niihin liit-
tyvien asuntojen numerointi muutetaan vastaavasti porrashuone-
muutoksen mukaisesti.

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

Hankkeen laajuus

Paloluokka P1

________________________________________________________________________________
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Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus

Muilta osin noudatetaan alkuperäisen luvan 10-3091-17-A lupa-
ehtoja ja alkuperäisen luvan määräaikoja.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 118 §, 125 §,
133 §, 135 §

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh.  310 26468

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 32-0999-19-A

LP-091-2018-08484

Hakija XXXXX

Rakennuspaikka Konala, 091-032-0070-0004
Kakshuhdantie 14

Pinta-ala 1118 m²
Kaava 11289
Lainvoimaisuus 2004
Sallittu kerrosala 335 m²
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO-1)

Kaksi erillistä asuinrakennusta saa kytkeä toisiinsa katoksen tai
varaston välityksellä.

Pääsuunnittelija Kuuluvainen Klaus Kenneth
arkkitehti, rakennusinsinööri
ArkVisio Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden paritalon rakentaminen

Omalle kiinteistölle rakennetaan kaksi uutta puurakenteista parita-
loa, joiden pienet varastot on liitetty sisäänkäyntien yhteyteen.
Kaksikerroksisien paritalojen julkisivut ovat vaaleaa rappausta,
katot tummanharmaata konesaumattua peltiä sekä ikkunat ja ovet
tummanharmaita. Asuntojen sisäänkäyntien yhteydessä olevien
varastojen seinät ovat ruskeaa puurimoitusta. Tontilla sijainnut
vanha asuinrakennus ja ulkovarasto on jo purettu aiemmin omana
toimenpiteenä.

Kiinteistöltä kaadetaan puita, mutta poistettujen puiden ja pensai-
den tilalle istutetaan uusia. Vanha ajoaukko kiinteistölle suljetaan
ja uusi 3,5 m leveä liittymä tehdään kiinteistön koillisnurkkaan.
Vanhan ajoaukon kohdalle istutetaan asemakaavamääräysten
mukaisesti istutusaluetta.

Hulevedet viivytetään tontilla painantein ja kallistuksin ja lopuksi
johdetaan tontilla olevien sadevesikaivojen kautta kaupungin hu-
levesiverkostoon. Imeyttämistä ei suositella, koska kalliopinta on
hyvin lähellä maanpintaa.
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Autopihan korkoja muokataan niin, että esteetön käynti rakennuk-
siin toteutuu.

Energiaselvityksen mukaan asuinrakennuksen suunniteltu ener-
giatehokkuusluokka on B (2013)

Todetaan, että tämä on viimeinen hanke, jossa asemakaavamää-
räysten mukaiset erilliset taloustilat on integroitu kokonaisraken-
nusmassaan. Vastaisuudessa tätä ei enää hyväksytä vaan on
noudatettava asemakaavamääräyksiä ja suunniteltava erillinen
talousrakennus tai autosuojatila. Pientaloalueilla ei haluta suuria
rakennuskokonaisuuden massoja.

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta.

Naapuritonttien haltijat ovat esittäneet hakemuksesta ja poik-
keamisista seuraavat huomautukset.

Kiinteistö 91-32-71-7 Kakshuhdantie 11a:
"Toivomme, että näin suuria rakennuksia ei enää tämän jälkeen
rakenneta tälle alueelle."

Kiinteistö 91-407-3-206 Kakshuhdantie 12a:
"Tontin rakentaminen täyteen esitetyllä tavalla heikentää asuin-
viihtyvyyttämme ja alentaa asuntomme myyntiarvoa."

Kiinteistö 91-32-70-5 Kakshuhdantie 16a:
"Autopaikat: Kuinka on ajateltu autojen mahtuvan kääntymään
parkkipaikalta?"

Kiinteistö 91-32-70-5 Kakshuhdantie 16b:
"Parkkien sijainti ja koko ei toimiva. Kakshuhdantie 16 tontin rajo-
ja kunnioitettava sijoittelussa. Autoon kulku nyt vain toiselta puo-
lelta."

Pääsuunnittelija on antanut vastineen todeten, että:

"Tontille suunnitellut rakennukset ovat pinta-alaltaan asemakaa-
van mukaiset.
Asemakaavan mukainen tonttitehokkuusluku sekä erillisille ta-
loustiloille sallittu lisäkerrosala mahdollistavat tiiviin rakentamisen
tontille. Hakemuksessa on myös perusteltu poikkeama, jossa ta-
loustilat on integroitu kokonaisrakennusmassaan, joka osaltaan
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kasvattaa rakennuskokonaisuuden massaa. Toisaalta, näin muo-
dostuu oleskelulle suuremmat piha-alueet.
Autopaikoitus on esitetty asemapiirustuksessa ja noudattaa auto-
paikoitusnormien mukaista tilantarvetta. Autojen kääntöpaikka on
myös esitetty asemapiirustuksessa, jolloin auton kääntäminen
omalla kiinteistöllä on tehty mahdolliseksi. Autopaikoitus ja ajoyh-
teys sijaitsevat noin kaksi metriä alempana kuin pohjoispuolen
kiinteistön 91-32-70-5 piha-alueet."

Naapureiden huomautukset ovat lupapäätöksen liitteinä.

Muilla naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennusoikeuden ylitys taloteknisten järjestelmien edellyttämät
hormien osalta yhteensä 4m2. Poikkeaminen on MRL115§ mu-
kaan sallittu ylitys kerrosalaan.
Erillisten taloustilojen rakentaminen kokonaismassaan. Taloustilat
on sijoitettu kokonaismassan yhteyteen energiataloudellisista
syistä sekä tontin käytettävyyden vuoksi, eli mahdollistaa suu-
remmat piha-alueet. Perusteluna poikkeamiselle on myös yhden-
vertaisuus rakennuslupiin Kakshuhdantie 16 (32-736-16-A) ja
Kakshuhdantie 18 (32-0885-12-A), joissa vastaavanlaiset ratkai-
sut hyväksytty poikkeamana.

Rakennusoikeus 335 k-m² Rakennusoikeus laskettuna tonttitehokkuusluvulla e=0,3

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa erillisiä
talous- ja autosuojatiloja enintään 25 k-m²/asunto sekä kylmää
kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintään 10% asemakaavassa sal-
litusta kerrosalasta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 339 339
talousrakennuskerros-
alaa

83 83

varasto 10 10
kerrosalan ylitys /MRL
115§

14 14

Autopaikat Rakennetut 5
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Yhteensä 5

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 446 m²
Tilavuus 1440 m³
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 mukaisesti.
Savuhormit ja tulisijojen suojaetäisyydet 745/2017 mukaisesti.

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 08.01.2019
Lausunnon tulos lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pihasuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
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- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

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

Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan.

Maantasokerroksen lattian korkeusasema tulee olla merkittynä
uudisrakennusten nurkkapisteiden kohdalla aloituskokouksen yh-
teydessä.

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

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2,0 jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.

Päivitetty energiaselvitys ja -todistus on esitettävä rakennusval-
vontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.

Rakentamatta jääville tontin osille, joita ei käytetä kulkuteinä,
oleskelualueina, leikkipaikkoina tai pysäköintiin, on istutettava pui-
ta ja pensaita ja hoidettava puutarhamaisena.

Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-k §, 118 §, 125 §, 127
§, 133 §, 135 §, 139 §, 144 §, 175 §

Päättäjä Eeva Nummisto
rakennusarkkitehti
puh.  310 26466

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Muu selventävä aineisto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 124 57

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 124 58

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.

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

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

Tunnus 42-0659-19-D

LP-091-2017-08838

Hakija Asunto Oy Villa Neovius Helsinki

Rakennuspaikka Kulosaari, 091-042-0034-0004
Lautturinkuja 2

Kaava 8620
Lainvoimaisuus 1985
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A)

Suojeltava rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa il-
man rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myön-
tää luvan purkamiseen vain, jos siihen on pakottava syy. (sr-2)

Pääsuunnittelija Tanneraho Mikko Juhani
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos kokoontumistilaksi

Kahden asunnon talon (arkkitehti Albert Nyberg, 1919) 1. kerrok-
sen asunto ja osa kellarikerroksesta muutetaan vuokrattavaksi
kokoontumistilaksi 50 henkilölle. Kellariin rakennetaan uusi sau-
naosasto. Tilat uudistetaan kokonaan pintojen ja talotekniikan
osalta.

Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös HEL 2015-008051
T100401. Päätöksessä on hyväksytty poikkeaminen korttelialu-
een käyttötarkoituksesta kokoontumistilaksi enintään 49 % ker-
rosalasta, sekä poikkeaminen enimmäiskerrosalasta 50 k-m2.
Poikkeaminen on myönnetty ehdoilla, että pääkäyttötarkoitus säi-
lyy asumisena, asuin- ja juhlatilat erotetaan toiminnallisesti toisis-
taan, pihalle laaditaan pihasuunnitelma ja se istutetaan kaavan
edellyttämällä tavalla, ja autopaikkoja järjestetään yhteensä 15
mukaan lukien asemakaavan mukaiset 3 autopaikkaa asumiselle.
Poikkeamispäätöksen mukaan toiminta ei myöskään saa aiheut-
taa ulkotiloissa yöaikaan asuinalueelle sopimatonta häiriötä.

Hakijan esittämän kerrosalalaskelman mukaan kokoontumistilan
kerrosala on 47,6 % rakennuksen koko kerrosalasta, joten raken-
nuksen pääkäyttötarkoitus säilyy asumisena. Asuin- ja juhlatiloihin
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on järjestetty toisistaan erilliset sisäänkäynnit. Alustava piha- ja is-
tutussuunnitelma on liitetty hakemukseen. Tontille on esitetty
kolme autopaikkaa, sekä viereiselle venesatama-alueelle yhteen-
sä 12 autopaikkaa. Hakija on lisäksi liittänyt hakemukseen "Toi-
mintasuunnitelman", jossa on selostettu kokoontumistilojen ympä-
röivälle asuinalueelle mahdollisesti aiheuttamien häiriöiden estä-
minen.

Ko. tilojen käyttö vuokrattavina kokoontumistiloina on alkanut koh-
teessa ennen asianmukaisen rakennusluvan myöntämistä.

Uuden kokoontumistilan sisäänkäynti varustetaan henkilönosti-
mella, ja kokoontumistila on varustettu liikuntaesteisten WC-tilalla.
Kellarin saunaosastoon on esteetön käynti pihalta.

Rakennuksen kerrosala- ja muut laajuustiedot on tarkistettu ker-
rosalalaskelman mukaisesti hankkeen yhteydessä.

Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

Lausunnot ja selvitykset

Helsingin kaupunginmuseo on kannanotossaan 30.7.2018 toden-
nut, että haettu käyttötarkoituksen muutos ei kaupunginmuseon
näkökulmasta ole ristiriidassa suojelumääräyksen ja rakennuksen
olemassa olevien arvojen kannalta. Rakennusta ei laajenneta tai
muuteta sen ulkoasun osalta eikä rakennuksen suojelutavoite
näin ollen vaarannu.

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu toteaa kannan-
otossa 11.9.2018 tontin ulkopuolelle merkittyjen pysäköintipaikko-
jen osalta, että ne on merkitty voimassa olevan asemakaavan
6677/19.2.1973 mukaiselle venesatama-alueelle, joka on tällä
hetkellä vuokrattu kaupungin sisäisellä vuokrauksella kulttuuri ja
vapaa-ajan liikunnan palvelukokonaisuudelle. Koska kaupungin-
valtuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa kyseessä
oleva alue on merkitty C2-alueeksi (kantakaupunki), pysyviä au-
topaikkoja ei alueelta tulla esittämään luovutettavaksi.

Hakija on esittänyt selvityksen poikkeamispäätöksen edellyttä-
mien autopaikkojen järjestämisestä jatkossa. Vuokrasopimus 7
autopaikasta Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan liikunta -
palvelun kanssa on voimassa 31.3.2023 saakka, ja vuokranantaja
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on kirjallisesti ilmoittanut, ettei vuokrasopimuksen jatkamiselle
myös siitä eteenpäin ole estettä. Vuokrasopimus Helsingin Meri-
veneilijät Oy:n kanssa 5 autopaikasta kesäkaudella 1.5.-30.9.,
talvikaudella koko P-alueella (>12ap), on voimassa toistaiseksi.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelut on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapuritonttien haltijat ovat esittäneet ha-
kemuksesta seuraavat huomautukset:

Naapuri 91-42-34-5, Soutajankuja 4 b, huomauttaa mm. kokoon-
tumistilojen luvattomasta käytöstä ennen rakennusluvan myöntä-
mistä, sekä käyttöön liittyvistä häiriöistä ulkotiloissa erityisesti yö-
aikaan. Naapuri on valmis hyväksymään jatkossa tilojen käytön
perhe- ja yritystilaisuuksiin lähinnä päiväsaikaan, ja edellyttää että
hakija asettaa tähän liittyvät sitovat ehdot. Naapuri haluaa myös,
ettei pihalle pystytetä telttarakennelmia, ja autopaikoista esitetään
luotettava suunnitelma.

Naapurit 91-42-35-3, Lautturinkuja 5 ja 91-42-35-11, Kulosaaren
Puistotie 6 (ml. muita naapuruston kiinteistöjä, jotka kuitenkaan
eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia naapureita)
ovat esittäneet yhteisen huomautuksen, jonka mukaan hakemus
ei vastaa myönnettyä poikkeamispäätöstä, hakija rikkoo poik-
keamispäätöksen ehtoja, ja rakennusluvan myöntämiselle laissa
asetetut edellytykset eivät täyty. Huomauttajien mielestä ulos
vuokrattavan kokoontumistilan alat ylittävät 49 % rakennuksen
alasta, eikä asuin- ja kokoontumistiloja ole erotettu toiminnallisesti
toisistaan. Heidän mukaansa ilman rakennuslupaa jo aloitettu
toiminta aiheuttaa myös asuinalueelle sopimatonta ja merkittävää
häiriötä. Naapurit vaativat, että hakija velvoitetaan keskeyttämään
aloittamansa muutostyöt ja jo käynnistetty luvaton liiketoiminta.
Naapurit vaativat hakijaa myös poistamaan luvattoman rantasau-
nan ja paljun.

Huomauttajien mukaan poikkeamispäätös koskee vain määrättyjä
asuinrakennuksen sisätiloja, eikä pihalle saa osoittaa kaupallista
kokous- tai juhlakäyttöä. Huomauttajien mukaan "luvaton ranta-
sauna, palju ja terassi, kuten myös telttakatokset ja oleskeluryh-
mät varmistavat musiikin ja alkoholin kanssa sen, että vieraat
viettävät jatkossakin suurimman osan ajastaan pihalla saunoen,
kylpien, uiden, huutaen ja kiljuen ja aiheuttaen jatkuvaa ja meteliä
ja muuta häiriötä naapurustolle."

Hakija on vastineissaan huomauttajille kiistänyt sen, että hake-
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mus olisi poikkeamispäätöksen vastainen, tai että se ei vastaisi
poikkeamishakemusta. Hakija myöntää toiminnan aloittamisen il-
man asianmukaista rakennuslupaa, mutta vain vuoden 2018 tou-
kokuun ja syyskuun välisenä aikana, perustuen väärinkäsitykseen
toiminnan luvallisuudesta, sekä tarpeeseen rahoittaa tulevia ra-
kennustöitä. Hakija myös myöntää toiminnasta aiheutuneen häiri-
öitä, mutta kertoo korjanneensa toimintatapoja näiltä osin.

Todettakoon, ettei rakennusvalvonta pysty ottamaan vastuuta juh-
latoimintaan jatkossa mahdollisesti liittyvistä häiriöistä, mutta on
edellyttänyt hakijalta selvitystä toiminnasta ja häiriöiden estämi-
sestä. Asuinalueilla yöaikaan sopimatonta häiriötä valvoo poliisivi-
ranomainen.

Rakennusvalvonta on edellyttänyt, että pihalle sijoitetulle saunalle
haetaan erillinen rakennuslupa.

Naapureiden huomautukset ovat päätöksen liitteenä. Päätös toi-
mitetaan huomautuksen tehneille naapureille.

Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 30.07.2018
Lausunnon tulos lausunto

Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina)
Lausunto pvm 11.09.2018
Lausunnon tulos kielteinen
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö- ja rakennuslain
117 k § mukaisesti vahvistetaan 1. kerroksen sekä kellarikerrok-
sen osan kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöi-
den enimmäismääräksi 50 henkilöä.

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-
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valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
- Piha- ja istutussuunnitelma

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

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

Tarkennettu piha- ja istutussuunnitelma on hyväksytettävä raken-
nusvalvontaviraston kaupunkikuvaosastolla. Suunnitelmassa tu-
lee esittää pintamateriaalit, istutukset sekä mahdolliset kalusteet.

Pihalla sijaitsevalle luvattomalle saunalle on haettava erillinen ra-
kennuslupa, tai se tulee poistaa.

Ennen kuin kokoontumistila hyväksytään käyttöön, on
kaikkien tässä luvassa esitettyjen toimenpiteiden oltava toteutet-
tuina.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a § - 117 k §, 118 §, 125
§, 133 § ja 135 §
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Päättäjä Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Poikkeamispäätös
Kerrosalaselvitys
Hankesuunnitelma
Kaupunginmuseon kannanotto
Toimintasuunnitelma
Tonttiosaston lausunto
Hakijan vastineet naapurin huomautuksiin
Naapurin huomautuskirjeet
Selvitys pysäköinnistä

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

25.04.2019 § 125 66

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

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 42-1005-19-B

LP-091-2018-09618

Hakija As Oy Lars Sonckintie 8

Rakennuspaikka Kulosaari, 091-042-0028-0007
Lars Sonckin tie 8

Pinta-ala 2637 m²
Kaava 11232
Lainvoimaisuus 2004
Sallittu kerrosala 1019 m²
Rakennettu kerrosala 859 m²
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A/s)

Alue, jolla ympäristö säilytetään (/s):
- Rakennusalalla olevaa rakennusta ei saa purkaa. Alueella ovat
sallittuja vain sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät rakennuksen
ja sen lähiympäristön säilymistä ja olennaisten piirteiden vahvis-
tumista.
- Myöhemmin tehdyt lisärakentamis- ja muutostyöt, jotka on suori-
tettu näiden pyrkimysten vastaisesti, tulee pyrkiä korjaamaan tyy-
liin sopivalla tavalla ja häiritsevät rakennelmat poistamaan.
- Uudisrakennus on suunniteltava siten, että se on sopusoinnussa
säilytettävän rakennuksen julkisivun rakennusaineen, värityksen
ja julkisivupintojen jäsentelyn suhteen.
- Puutarhan tyyli ja ulkoasu on säilytettävä. Vain maisemahoidon
kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Maiseman luonnetta ei
saa muuttaa.
- Alueen olemassa olevat tonttia rajaavat muurit tulee säilyttää ja
pitää huolitellussa kunnossa.
- Rantaviivaan kuuluvat tukimuurit tulee säilyttää ja pitää huolitel-
lussa kunnossa. Rantakallioiden louhinta tai rumentavien laiturei-
den tai muiden rumentavien rakennelmien sijoittaminen niille on
kielletty.

Pääsuunnittelija Silvennoinen Tuomas Matti
arkkitehti
PES-Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen osittainen purkaminen ja peruskorjaus, käyttötar-

koituksen muutos sekä laiturin rakentaminen.
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Vuonna 1939 valmistuneen suojellun rakennuksen 1970-luvulla
rakennettu siipirakennus peruskorjataan. Peruskorjauksen yhtey-
dessä puretaan siipirakennuksen betonikannen päälle rakennetut
asuintilat ja talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan. Uima-
allas poistetaan käytöstä ja pesu- ja saunatilat uusitaan. Vieras-
huoneen yhteyteen rakennetaan uusi kylpyhuone.

Siipirakennuksen terassilta rakennetaan uusi kierreporras puutar-
haan. Terassille rakennetaan kesäkeittiö ja tulisija, sekä uusitaan
1. kerroksen julkisivut ja terassin kaide.

Lisäksi puretaan päärakennuksen pohjoispäädyn talouspihan
1970-luvulla rakennettu vesikatto, jolloin alue palautuu ulkotilaksi.
Talouspihan suojeltuun rakennukseen liittyvät vanhat muurit säily-
tetään.

Rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan toimistokäytöstä asuin-
rakennukseksi, joka on rakennuksen alkuperäisen käyttötarkoi-
tuksen sekä asemakaavan mukainen. Käyttötarkoituksen muu-
toksen yhteydessä rakennusoikeus korjataan nykyisen käytön
mukaiseksi.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta.

Poikkeamiset perusteluineen

Tontin rantaan rakennetaan betoni/puurakenteinen laituri, joka
ylittää Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen (22 §) salliman
laajuuden 5 m²:llä.

Hakija perustelee poikkeamista sillä, että suojeltuun ympäristöön-
sä sopivan ja rantaviivan suuntaisen laiturin käyttökelpoinen kyl-
kimitta on vain puolet ulostyöntyvän laiturin vastaavasta. Laiturin
mitoituksella on pyritty takaamaan yleinen toiminnallisuus tämä
rajoitus huomioiden.

Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä siitä aiheudu haittaa
ympäristölle tai naapureille.

Rakennusoikeuden käyttö
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Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 859 119 740

Hankkeen laajuus

Kokonaisala -122 m²
________________________________________________________________________________
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:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- purettu
- loppukatselmus

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

Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.
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Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta sekä suojellun alkuperäisrakennuksen että haital-
listen aineiden osalta.

Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.

Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomi-
oon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
(798/2015).

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §,
135 § ja 175 §.

Päättäjä Johanna Backas
arkkitehti
puh.  310 37286

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.04.2019, 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 14.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 15.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 15.05.2024. 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.

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
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siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 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
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kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 10.05.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 11.05.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 11.05.2024. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

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

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

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


