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Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 23.05.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 203-214
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 4-1240-19-B

LP-091-2019-01222

Hakija KOy Arkadiankatu 4-6/ Sponda Oy

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0192-0003
Olavinkatu 1

Pinta-ala 5020 m²
Kaava 7112
Lainvoimaisuus 1974
Sallittu kerrosala 22650 m²
Rakennettu kerrosala 23674 m²
Alueen käyttö Liikerakennusten korttelialue (AL)

Pääsuunnittelija Korpinen Ahti Ilmari
arkkitehti
Tengbom Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos, laajennus, julkisivumuutos ja kokoon-

tumistilaksi vahvistaminen (ravintolat)

Hanke käsittää vuonna 1975 valmistuneen toimistorakennuksen,
nk. Innotalon perusparannus-ja muutostyöt sekä liiketilojen laa-
jentamisen yhdyskäytävään ja Olavinkadun arkadikäytävään.

Tällä rakennusluvalla tehdään muutosalueella kattava peruspa-
rannus sekä käyttötarkoituksen muutoksia toimitettujen suunni-
telmien ja hankekuvauksen mukaisesti.

Tehtävät muutokset yleensä: tilojen osastointi ja savunpoisto teh-
dään nykymääräysten mukaiseksi. Uusi hissi rakennetaan C-
portaaseen. Mahdollisten ravintolatilojen vaatimat IV-kanavat si-
joitetaan C-portaan kohdalle sisäpihan ulkoseinälle.
Ravintoloiden paikkamäärät on ilmoitettu piirustuksissa.

A ja C portaiden välille Arkadiankadun puolelle rakennetaan uusi
aula, sisätilamuutokset poistumisteissä.

Liiketiloja muutetaan ravintola- ja kahvilatiloiksi:
A porras 1.krs-2.krs
ravintola 1: = 300 asiakaspaikkaa
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C porras 1.krs, kahvila= 50 asiakaspaikkaa
Olavinkadulla: 2.krs
Ravintola 2: 100 asiakaspaikkaa, ravintola 3: 100 asiakaspaikkaa
Kerroksissa tehdään ravintoloiden vaatimia IV-teknisiä töitä, IV
konehuonetta laajennetaan.

Sisäpihalle 3. krs rakennetaan terassi ja oviyhteydet.

Muutokset kerroksittain:
Yläkellari
1.   Muutoksia palkeissa A-aulan uuden portaan takia
2.   Lisätään paloeristetty rasvanerotussäiliö
3.   Lisätty C-portaalle uusi poistumistie EI60, ovet EI30.

1. kerros
3.    C-portaan poistumistie johdetaan kulkemaan yläkellarin kaut-
ta
4.    Rakennetaan A ja C portaan tilat yhdistävä uusi aula, kerros-
ala 166 k-m2
5.    A-portaan 1. kerroksen liiketilat muutetaan ravintolatilaksi
omalla sisäänkäynnillä. Porrasmuutoksia.
6.    Sisäpihan alla sijaitsevan nykyisen ravintolatilan poistumis-
tieksi rakennetaan yhteys poistumiskäytävään Olavinkadulle.
7. Invahissin sijainti muutetaan.
8. Lisätään paloeristetty rasvanerotussäiliö lastauspihalle.
9. Hormeja puretaan, WC tiloja muutetaan, uuteen aulaan teh-
dään erilliset WC tilat.
10.  Liike/ toimistotiloja muutetaan kahvio/ ravintolatiloiksi

2. kerros
5. Vanha porras 1-2. krs välillä puretaan.
6. A-portaan 1. kerroksen liiketila ja 2. kerroksen ravintolatila yh-
distetään ravintolatilaksi uudella aukolla ja porrasyhteydellä
7. Invahissin sijainti muutetaan.
9. Hormeja puretaan, WC-tiloja muutetaan.
10. Välipohjan aukkoa ei ummisteta 20 k-m2 ja Olavinkadun puo-
len liiketilan laajennusta pienennetään 9 k-m2
11. Toimistotilassa sprinklerjärjestelmän laajennuksia
12 Liike/ravintolatiloissa sprinklerjärjestelmän laajennuksia
13. Savunpoistoluukut siirretään tai vaihdetaan koneelliseksi
14. Ravintolatilan IV tulo- ja poistohormit siirretään kulkemaan ka-
ton kautta sisäpihalle.
15.  Ravintolatilan kattoikkunat poistetaan
16.  A portaan poistumistie muutetaan kulkemaan poistumiskäy-
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tävään Olavinkadun puolelle.
17.  Olavinkadun liike/ ravintolatiloille rakennetaan huoltokäytävä,
joka palvelee myös B portaan nykyistä   ravintolatilaa, rakenne-
taan tavarahissi käytävälle 1. kerroksen lastaustilasta. WC -a so-
siaalitilamuutoksia.
18. Liike/ toimistotiloja muutetaan ravintolatiloiksi

3. kerros
13. SPL:t siirretään tai vaihdetaan koneelliseksi
14. Rakennetaan uudet 1-2.krs ravintolatilan IV-hormit sisäpihalle.
15. Kattoikkunat puretaan
18. Uusi terassi ja kulkuyhteys terassille

8. kerros
19. IV-konehuoneen ulkoseinä siirtyy 800 mm.

Vesikatto
19. IV-konehuoneen ulkoseinä siirtyy 800 mm.
20. Uusia ja poistettavia IV-elimiä.

Käyttötapamuutos: toimisto- ja liiketilaa muutetaan ravintolaksi:

C porras 1.krs kahvioksi 176 m2, 50 asiakaspaikkaa.

Ravintola 1:
A porras 1.krs ravintolaksi 319 m2,
A porras 2. krs ravintolaksi 242 m2, ravintola kaksikerroksinen,
yht. 300 asiakaspaikkaa

Olavinkadulla 2.krs:
Ravintola 2, 212 m2, 100 asiakaspaikkaa
Ravintola 3, 265 m2, 100 asiakaspaikkaa

Lisäselvitys Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimi-
tettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.
Rakentaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunki- tai ympäristöku-
vaan.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.
Kohteen hakijan ilmoittama korjausaste- % muutosalueella 6610
m² on 50%.

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

Asemakaavan kerrosalasta poikkeaminen:

Kerrosalat:
Aulan laajennus: 166 k-m2 lisäys
Luvassa 4-2511-17-B anottua 11 k-m2 laajennusta ei rakenneta:

11 k-m2 vähennys
2. kerroksen liiketilan laajennus pienenee 9 k-m2 vähennys
Muutos lisää kerrosalaa yhteensä: 146 k-m2

Muutos lisää kerrosalaa yhteensä: 146 k-m2 = 0,6% kaavan ker-
rosalasta 22 655 k-m2.
Kokonaisylitys kaavan kerrosalasta aiemmat luvat mukaan lukien
1156 k-m2 lisäys=5,1% kokonaisylitys. Kokonaiskerrosala 23 654
+ 146 = 23 800 k-m2

Muutostarve/perustelut:
Yhteys Olavinkadulta Arkadiankadulle oli katkaistu aiemmassa
luvassa. Tämä yhteys halutaan palauttaa muuttamalla yhdyskäy-
tävä läpikuljettavaksi Olavinkadulta Arkadiankadulle.
Arkadiankadun sisäänkäyntisyvennys on ollut jäsentymätön ja
yökerhon huoltoliikenne on ollut häiritsevää.
Ravintoloiden huoltoliikenne 2.krs B portaan edessä Olavinkadul-
ta on ollut myös häiritsevää ja sotkuista.

Huoltoliikenne, rakennuksen käyttö:
Muutoksessa yökerhon ja ravintoloiden huoltoliikenne siirretään
yläkellarin kautta toimivaksi. Olavinkadun puolelle tehdään ravin-
toloille huoltokäytävä 2. kerrokseen.

A ja C portaiden välille rakennetaan uusi aula, joka kokoaa A ja C
portaan välisen liikenteen ja yhdistää jalankulkuyhteyden Arkadi-
ankadulta Olavinkadulle
Talolle saadaan selkeä pääsisäänkäynti ja aulaan voidaan sijoit-
taa koko taloa palveleva vastaanotto.

Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää hyväksyt-
tävänä ja vähäisenä.

Rakennusoikeus 22655 m²

Rakennusoikeuden käyttö
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Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
liike-ja toimistokerros-
alaa

23674 146 20 23800

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 työn aloittamista on rakennusvalvontapalvelun rakenneyk-
sikölle esitettävä suunnitelma, jota noudattamalla esitetään pölyn
ja lietteen leviäminen ympäristöön.
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Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.

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

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siir-
toasiakirja.
Ulko-opasteista tulee laatia erillinen mainossuunnitelma-ja lupa-
hakemus rakennusvalvontaan.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.

Ravintolatiloihin tulee kiinnittää näkyvälle paikalle enimmäishenki-
lömäärää 250 henkeä osoittava metalli tms. kyltti seuraavasti:

A porras 1.krs-2.krs ravintola 1: = 300 asiakaspaikkaa
C porras 1.krs kahvila= 50 asiakaspaikkaa
Olavinkadulla: 2.krs ravintola 100 asiakaspaikkaa
Ravintola 3: 100 asiakaspaikkaa

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Markku Lehtinen
arkkitehti
puh.  310 26429

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Hankesuunnitelma
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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 4-1282-19-D

LP-091-2019-04099

Hakija Simonkentän Hotellikiinteistö Oy

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0008-0001
Simonkatu 9

Pinta-ala 3310 m²
Kaava 12290
Lainvoimaisuus 2015
Sallittu kerrosala 21500 m²
Rakennettu kerrosala 21470 m²
Alueen käyttö Hotelli-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (KLH)

Pääsuunnittelija Selkälä Matti Tapio
rakennusarkkitehti
arcteam, Risto Kaakko, Arkkitehti & Co

Tällä rakennusluvalla rakennetaan keilahalli olevan 1998 valmis-
tuneen hotellikiinteistön K1-kerrokseen.

Esteettömyyden parantaminen

Muutoksen alaiset tilat ovat esteettömät, tiloihin tulee asiakaswc-
iden lisäksi wc-tila liikuntaesteisille. Lattiaa korotetaan osalta
huoneistoa, korotetuille osille tulee luiskat le -asiakkaille. Pää-
sisäänkäynti on koneportaita pitkin tulevaan aulatilaan, liikuntaes-
teisille on hissiyhteys.

Hakijan ilmoittama muutosalueen laajuus = 1252 m2, korjausaste
50%

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

Lisäselvitys Talotekniset järjestelmät ovat nykyisiä, niihin tehdään tarvittavat
muutokset.
Rakennus on varustettu automaattisella paloilmoittimella ja auto-
maattisella sammutuslaitteistolla.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Ei poikkeamista asemakaavasta.

Rakennusoikeus 21500 k-m²

Hankkeen laajuus

Muutosalue 1252 m²
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
- 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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

23.05.2019 § 204 14

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

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.

Työssä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Markku Lehtinen
arkkitehti
puh.  310 26429

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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 5-1233-19-D

LP-091-2018-09443

Hakija ASUNTO OY IVALO

Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0124-0014
Pursimiehenkatu 14

Kaava 7715
Lainvoimaisuus 1977
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Pääsuunnittelija Poskiparta Jouko Jaakko Juhani
arkkitehti
Arkkitehti Oy Jouko Poskiparta

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Määräaikainen käyttötarkoituksen muutos liiketilasta päiväkodiksi

Asuinkerrostalon (arkkitehti Iikka Martas, 1937) määräaikainen
käyttötarkoituksen muutos liiketilasta päiväkodiksi kahdeksi vuo-
deksi. Päiväkoti toimii lisätilana saman toimijan Pursimiehenka-
dulla sijaitsevalle päiväkotihuoneistolle.

Päiväkoti on ollut toiminnassa ilman rakennuslupaa päiväkotitoi-
mintaa varten 1.7.2014 lähtien.

Päiväkotiryhmän koko on 20 lasta, ja henkilökuntaa on 3 henki-
löä. Päiväkodissa ei ole ympärivuorokautista toimintaa.

Poistumisturvallisuuteen liittyvänä toimenpiteenä päiväkoti ja vie-
reinen liiketila osastoidaan erillisiksi palo-osastoiksi jakamalla nii-
den yhteinen tuulikaappi osastoivalla seinällä.

Tilan käyttöturvallisuutta parantavina toimenpiteenä katujulkisivun
näyteikkunoihin asennetaan turvalaminointi niiden ikkunoiden
osalta, joiden alareuna on alempana kuin h=700 mm. Lisäksi pi-
han uloskäytävän portaita levennetään, ja rakennetaan suojakai-
teet.

Päiväkodin ulkoilupaikkana toimii Telakkapuisto Perämiehenkatu
13:ssa. Puistonkäyttösopimus on toimitettu rakennusvalvontaan
lupahakemuksen yhteydessä.
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Liikuntaesteisten WC-tila ja henkilökunnan sosiaalitila sijaitsevat
saman toimijan läheisessä päiväkodissa Pursimiehenkadulla.

Hakijan ilmoituksen mukaan saattoliikenne tapahtuu pääosin jal-
kaisin, ja Pursimiehenkadulla on runsaasti pysäköintipaikkoja
saattoliikenteen tarpeisiin. Julkisen liikenteen yhteydet alueelle
ovat hyvät.

Lausunnot ja selvitykset

Yksityinen päiväkoti tulkitaan yksityiseksi liiketoiminnaksi, ja
suunniteltu käyttö siten asemakaavan mukaisena käyttötarkoituk-
sena.

Ulkopuolisen asiantuntijan selvitys aikaisemmin suoritetuista ra-
kennustöistä on toimitettu rakennusvalvontaan hakemuksen yh-
teydessä. Selvityksen mukaan huoneiston alkuperäisten välisei-
nä- ja välipohjarakenteiden ääneneristävyys on riittävä, lukuun ot-
tamatta siivouskomeron taustaseinää, johon tehdään lisä-
ääneneristys. Aikaisemmin rakennettu ilmanvaihto on myös päi-
väkotitoimintaan esitetyillä henkilömäärillä riittävä.

Ympäristökeskus on vuonna 2012 tarkastanut päiväkodin ja hy-
väksynyt ratkaisut. Pelastuslaitoksen viimeisen raportin mukaan
tilasta aikaisemmissa tarkastuksissa havaitut puutteet on korjattu.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Tilasta ei tule esteetöntä suuren sisäpuolisen korkeuseron takia.
Saniteettitiloista ei myöskään tehdä esteettömiä. Poikkeama on
vähäinen ja hyväksyttävissä määräaikaisessa käytössä, kun es-
teettömät tilat voidaan tarvittaessa osoittaa toimijan viereisestä
toimipisteestä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 235 m²
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:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

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

Huoneisto saa olla päiväkotikäytössä 01.07.2021 saakka.

Pääsuunnittelija ja hankkeeseen ryhtyvä valvovat työn suorittami-
sen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poik-
keamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta
ennen muutosten toteuttamista.

Koska tilat on jo otettu käyttöön, on tilojen oltava myönnetyn ra-
kennusluvan mukaiset ja loppukatselmus on tilattava ja pidettävä
viimeistään 01.09.2019.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Ympäristökeskuksen lausunto
Puistonkäyttösopimus
Ulkopuolisen asiantuntijan lausunto aikaisemmin teh-
dyistä muutostöistä

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.
Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 01.07.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 01.07.2021. 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-
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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 11-1298-19-D

LP-091-2019-03475

Hakija Asunto Oy Läntinen Papinkatu 6

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0320-0006
Läntinen Papinkatu 6

Pinta-ala 1249 m²
Kaava 9499
Lainvoimaisuus 1989
Sallittu kerrosala 2500 m²
Rakennettu kerrosala 2997 m²

Pääsuunnittelija Pantzar Jari
arkkitehti
Suomen Talokeskus Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Parvekkeiden uusiminen ja julkisivujen korjaus

Asuinkerrostalon on suunnitellut arkkitehti Matti Lieto vuonna
1960. Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 1989.
Rakennusta ei ole asemakaavassa suojeltu.

Rakennus on seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo, joka on jul-
kisivuiltaan rapattu; harmaanruskea yhtenäisempi rappauspinta
pihasivulla ja katusivulla vaalea rappaus ikkunalamellien välissä.

Hankkeessa pihasivun julkisivurappaus uusitaan ja pihasivun por-
rashuoneiden julkisivuverhouslevyt uusitaan. Katujulkisivu kun-
nostusmaalataan. Värit ja rappaus toteutetaan nykyisen mukaan.

Tuuletusparvekkeet pihasivulla uusitaan. Kaiteet uusitaan mallil-
taan nykyisen mukaan. Samalla kaidetta korotetaan 940 mm:stä
1050 mmiin ja pinnaväliä kavennetaan.

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

________________________________________________________________________________
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

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

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- loppukatselmus

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

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

Ennen julkisivutyön toteuttamista on pidettävä mallihyväksyntä,
jossa paikalla on pääsuunnittelija ja hakijan edustajat. Mallihyväk-
synnässä määritellään lopullinen hyväksyttävä julkisivukorjauksen
toteutustapa. Mallihyväksynnässä tarkistetaan detaljit, rappauk-
sen toteutus ja värit. Hyväksyttävän mallin tulee olla julkisivun
osa. Rakennusvalvontaan tulee toimittaa valokuvin varustettu
mallihyväksyntäpöytäkirja.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoittama, asiantuntijan laa-
tima kosteudenhallintaselvitys on toimitettava ja kosteudenhallin-
taselvityksenmukainen kosteudenhallintakoordinaattori on nimet-
tävä hankkeelle ennen aloituskokouksen koollekutsumista.

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh.  310 26468
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________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Ulkovärityssuunnitelma
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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

23.05.2019 § 206 28

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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 12-1152-19-C

LP-091-2019-02426

Hakija As Oy Alppilan-Aho c/o Provia Isännöinti Oy

Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-0374-0001
Aleksis Kiven katu 48

Pinta-ala 8231 m²
Kaava 8713
Lainvoimaisuus 1985
Sallittu kerrosala 21070 m²
Rakennettu kerrosala 20510 m²
Alueen käyttö AK

Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Sillanpää Jukka Eero
rakennusarkkitehti
Doventus Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Asuinrakennuksen liiketilojen ikkunoiden ja ovien sekä kellareiden

ja porrashuoneiden ulko-ovien uusiminen sekä liiketilojen sokke-
lien korjaus

Asuinkerrostalokiinteistö on arkkitehti Niilo Kokon suunnittelema
vuonna 1962 valmistunut ja koostuu kahdesta päämassasta.

Hankkeessa uusitaan maantasokerroksen liiketilojen
ikkunat- ja ovet. Rakennusten kellareiden ja porrashuoneiden ul-
ko-ovet uusitaan sekä liiketilojen ikkunoiden alapuolisten sokke-
lien levytyksiä uusitaan.

Liiketilojen ikkunoiden ja ovien runkorakenne toteutetaan edelleen
teräsprofiilirakenteisena, mutta runkorakenteen mitoitus muuttuu.
Osassa suurista ikkunaruuduista lisätään pystyjakopuitteita. Liike-
tilojen ikkunoiden nurkkadetaljoinnissa tehdään muutoksia ikku-
narungon sijainnissa suhteessa pilariin. Ikkunoiden kiinnitykset
rakennusrunkoon uusitaan ja ikkunoiden alapuolisten sokkelien
pintoja korjataan tarvittavassa laajuudessa.

Aleksis Kiven kadun puoleiset porrashuoneiden alumiinirakentei-
set ovirakenteet palautetaan teräsrakenteisiksi. Porrashuoneiden
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ja muut uusittavat puurakenteiset ulko-ovet uusitaan teräsraken-
teisina puupaneelipinnalla. Ulko-ovien ikkunaruudut säilytetään
nykyisen mukaisena ja palautetaan oviin, joista ne on poistettu.

Porrashuoneiden sisäänkäynneissä Porvoon- ja Viipurinkadun
puolella porrashuoneen osastointia parannetaan muuttamalla vie-
reisten liiketilojen lasitukset EI60-osastoivaksi rakenteeksi tai
EI30-lasitukseksi.

Liiketilojen ikkunoiden ja ovien karmiväritys ja porrashuoneiden
ovien väritys toteutetaan alkuperäisen mukaisena harmaana. Uu-
sittavat ja korjattavat sokkelipintarakenteet ja- pinnoitteet nykyi-
sen mukaisina rouhepintaisina.

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

Ennen ikkunoiden vaihtotyön toteuttamista on pidettävä mallihy-
väksyntä, jossa paikalla on pääsuunnittelijan lisäksi hakijan edus-
tajat. Mallihyväksynnässä määritellään lopullinen hyväksyttävä to-
teutustapa. Malli hyväksynnässä tarkistetaan ikkunoiden detaljit,
sovitukset (listoitukset ja liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri.
Rakennusvalvonnan edustajalle tulee toimittaa valokuvin varus-
tettu mallikatselmuspöytäkirja.

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

Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huoleh-
tia siitä, etteivät ikkunoiden valoaukot oleellisesti muutu.

Tässä luvassa käsitellään ainoastaan muutoksen kaupunkikuval-
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lisia vaikutuksia. Ikkunaluvan tekniset muutosvaikutukset jäävät
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavaksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-g §, 126 § ja 133 / 135 §

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh.  310 26468

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

23.05.2019 § 207 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 11.06.2019.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
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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 14-1291-19-C

LP-091-2019-03846

Hakija As Oy Tavaststjernankatu 1

Rakennuspaikka Taka-Töölö, 091-014-0509-0020
Tavaststjernankatu 1

Pinta-ala 504 m²
Kaava 7995
Lainvoimaisuus 1982
Alueen käyttö AKe Asuntokerrostalojen korttelialue

Taka-Töölö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö (RKY 2009) ja Docomomo-kohde.

Pääsuunnittelija Karjalainen Riku
arkkitehti
Innovarch Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Portin asentaminen

Haetaan lupaa portin asentamiseksi arkkitehti T.A. Elon 1936
suunnitteleman asuinkerrostalon Minna Canthin kadun puolei-
seen porttikäytävään. Portti on kaksilehtinen ja avautuu sisään-
päin. Porttikäytävä viettää loivasti alaspäin ja portin levyinen ylä-
osa taittuu ylös saranoilla täyden käyntikorkeuden varmista-
miseksi tarvittaessa. Materiaali on maalattu teräs, väri tumman
ruskea.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
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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

Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön
valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn toimenpideluvan
mukainen.

Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Portin tekniset omi-
naisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 §

Päättäjä Leena Makkonen
arkkitehti
puh.  310 37262

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

23.05.2019 § 208 37

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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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 11.06.2019.
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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

MUUTOSLUPA

Tunnus 16-1279-19-DM

LP-091-2019-03476

Hakija Senaatti-kiinteistöt

Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0711-0015
Pinta-ala 39651 m²
Kaava 11673
Lainvoimaisuus 2007
Alueen käyttö YTU Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Pääsuunnittelija Kaivos Esa Janne
arkkitehti
Arkkitehdit Kaivos Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Muutoksia rakennuslupaan 16-0068-19-D

Kohteeseen on aiemmin myönnetty lupa 16-0068-19-D laborato-
rion autoklaavihuoneen laajentamiseen höyrynkehityslaitteistoa
varten sekä oikeus aloittaa rakennustyöt valitusaikana.

Nyt haetaan lupaa muuttaa suunnitelmaa siten, että höyrynkehi-
tyslaitehuoneesta ja dekontaminaatiohuoneesta muodostetaan
oma palo-osasto EI60.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus

Muilta osin noudatetaan lupapäätöksessä 16-0068-19-D esitettyjä
lupamääräyksiä ja määräaikoja.

Sovelletut oikeusohjeet
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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

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

Päättäjä Leena Makkonen
arkkitehti
puh.  310 37262

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Muutostyöselostus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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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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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 11.06.2019.
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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 20-1265-19-C

LP-091-2019-00151

Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0802-0003
Välimerenkatu 2

Pinta-ala 3185 m²
Kaava 11770
Lainvoimaisuus 2009
Alueen käyttö Yleisten rakennusten korttelialue (Y)

Suojeltava rakennus. Kaupunkikuvallisesti, historiallisesti ja arkki-
tehtuuriltaan kerrostunut rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ei-
kä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka heiken-
tävät sen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista tai historiallista
arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. (sr-2)

Pääsuunnittelija Korkalainen Paula Kaarina
insinööri
Helsingin kaupunki rakennusvirasto

________________________________________________________________________________
Toimenpide Kahvilan kokoontumistilalupa

Rakennusluvan (20-1287-09-B) nojalla on Länsisatamassa sijait-
sevan "Huutokonttorin" pohjoispäätyyn rakennettu yleisökahvila.

Toimenpideluvan 20-1985-17-C yhteydessä on kahvilan itäsivulle
rakennettu ulkoterassi.

Lupaa haetaan nyt kahvilan/baarin 80 asiakaspaikan ja ulkoteras-
sin 20 asiakaspaikan vahvistamiselle.

Käymälätilat voidaan katsoa riittäviiksi, kun entinen siivoustila on
muutettu osittain käymäläksi ja 2. kerroksen käymälät on sovittu
yhteiskäyttöisiksi kirjaston kanssa. Kahvilan yhteyteen on lisäksi
sijoitettu kaksi siivouskomeroa.

Hakemuksen mukana on toimitettu selvitys tilan ilmamäärien riit-
tävyydestä.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Kahvilatilassa saa oleskella samanaikaisesti enintään 80 henki-
löä. Tätä koskeva ilmoitus on kiinnitettvä näkyvälle paikalle kahvi-
latilaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 k §

Päättäjä Pirkka Hellman
arkkitehti
puh.  310 26340

________________________________________________________________________________
Liitteet Selvitys ilmamääristä

Suostumus wc-tilojen käytölle

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
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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 11.06.2019.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 30-1146-19-D

LP-091-2018-05396

Hakija Kiinteistö Oy HUS-Asunnot

Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0120-0002
Kaava 12363
Lainvoimaisuus 2016
Alueen käyttö Asuinrakennusten korttelialue (A)

Pääsuunnittelija Tasa Helena Katarina
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pihajärjestelyjen muutos

Talousrakennus/autotallin julkisivumuutos Piipun purkaminen

Toteutetaan muutoksia talousrakennukseen, piha-alueisiin sekä
autopaikkajärjestelyihin.

Uudistetaan talousrakennuksen julkisivuja. Rakennuksen vanha
piippu puretaan, ja vesikatto uusitaan (uusi vesikatto maksaruo-
hokatto).
Osa julkisivupinnoista verhotaan metallikasetilla. Olevat ulkokuo-
rielementit korjataan ja ohutrapataan. Uudet ikkunat ja ovet toteu-
tetaan uuden värityssuunnitelman mukaisesti.
Talousrakennuksen autopaikkamäärä lisääntyy 12 autopaikasta
14 autopaikkaan (varastotilaa muutetaan autotallitilaksi)

Järjestellään autopaikoitus uudelleen pihapiirustuksen mu-
kaan.Pihan pinnoitteita uusitaan osin läpäisevillä pintamateriaa-
leilla. Autopaikkojen kokonaislukumäärä lisääntyy 54 autopaikas-
ta 60 autopaikkaan. Korttelialueen kiinteistöillä on yhteiskäyttöso-
pimus autopaikoista.
Jäteastioiden sijainti siirtyy talousrakennuksen eteläpuolelta tontin
pohjoisosaan.

Tontille rakennetaan uusi tukimuuri sekä uusia ulkoportaita (yht
3kpl).
Piha-alueen uudet pinnoitteet pääsosin asvaltti, noppakiveys sekä
avosaumainen betonikiveys (kivituhkasaumaus).
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Uudet puut ja istutukset pihapiirustuksen sekä kasviluettelon mu-
kaisesti.

Puiden kaataminen:
Kaadetaan puita tontin länsipuolelta, pihapiirustus kaavion sekä
valokuvien mukaisesti.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Asemakaavan mukaan korttelissa 30120 autopaikat saa toteuttaa
yhteisinä siten, että autopaikkoja saa sijoittaa toiselle tontille ja
vieraspaikat voi sijoittaa katualueelle. Asemakaavan edellyttämä
autopaikkojen minimimäärä korttelissa on yhteensä 154. Kortteliin
rakennetaan kaavasta poiketen yhteensä 138 autopaikkaa, joista
19 paikkaa sijoittuu tontille 8.

Perusteena poikkeamiselle ovat uudistetut pysäköintimäärien las-
kentaohjeet, sekä yhteiskäyttöautot. Asemakaavoittaja on katso-
nut poikkeamisen mahdolliseksi.

Lisäksi poiketaan kaavamääräyksestä, jonka mukaan "tontin liit-
tyminen puistoon ja korkeuserojen käsittely on tehtävä huolitellus-
ti kiviaineisin muurein". Liittyminen puistoon on voitu toteuttaa
luontevammin ilman muureja.

Lisäksi poiketaan kaavamääräyksestä, joka mukaan vettä lä-
päisemättömiltä pinnoilta pois johdettavia hulevesiä tulee viivyttää
siten, että viivytyspainanteiden, altaiden tai säiliöiden mitoitustila-
vuuden tulee olla 0,5 kuutiometriä jokaista sataa vettä läpäisemä-
töntä pintaneliömetriä kohden ja niissä tulee olla suunniteltu yli-
vuoto.

Myös hulevesijärjestelyt ovat korttelissa yhteiset. Vain osa kortte-
lin hulevesistä pystytään viivyttämään viivytyspainanteiden avulla.
Maanalaiset viivytysrakenteet eivät ole mahdollisia hulevesijärjes-
telmien liitoskorkeuksien vuoksi. Hulevesien imeyttäminen ei
myöskään ole mahdollista alueen kallioisuuden vuoksi. Osa kort-
telin luoteisosan hulevesistä joudutaan tämän vuoksi johtamaan
katuviemäriin ilman viivyttämistä. Myös korttelin kaakkoisosan hu-
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levedet johdetaan viivyttämättä viemäriin, mutta viemäri laskee
lyhyen matkan päässä avo-ojan kautta mereen. Tontin pintava-
luntaa ohjataan lisäksi puistoalueelle puiden hyväksi. Hakijan mu-
kaan katuviemärille aiheutuva tulvimishaitta on näillä toimenpiteil-
lä minimoitu.

Poikkeamisia voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisi-
nä.

Autopaikat Rakennetut 60
Yhteensä 60

________________________________________________________________________________
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:

- purkusuunnitelma

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

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

Pihajärjestelyjen osalta rakennusluvassa on otettu huomioon vain
toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset.
Pihajärjestelyjen tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkee-
seen ryhtyvän vastattaviksi.

Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa mm. piipun purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai mui-
den ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
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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.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§,133§,135§

Päättäjä Markku Lehtinen
arkkitehti
puh.  310 26429

________________________________________________________________________________

Liitteet Autopaikkaselvitys
Hankesuunnitelma
Naapurien kuuleminen

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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 31-1095-19-D

LP-091-2019-01856

Hakija Asunto Oy Lauttasaarentie 38 c/o Aito Isännöinti Oy

Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-031-0037-0003
Lauttasaarentie 38

Kaava 10294
Lainvoimaisuus 1995
Alueen käyttö AK; Asuinkerrostalojen korttelialue.

e670; Rakennusala, jolle osoitetusta rakennusoikeudesta saa
käyttää enintään luvun osoittaman kerrosalaneliömetrimäärän lii-
ke-, toimisto-, julkisina palvelu- ja niihin verrattavina tiloina raken-
nuksen ensimmäisessä kerroksessa tai päivänvalolla valaistuina
kokonaan tai osittain maanpäällisessä kellarikerroksessa asema-
kaavakarttaan merkityn kerrosluvun estämättä. Sisäänkäynti ku-
hunkin tällaiseen huoneistoon tulee järjestää asuntojen sisään-
käynnistä erillisenä ja siten, että pihan käyttämistä leikkiin ja oles-
keluun ei vaikeuteta.

Pääsuunnittelija Poskiparta Jouko Jaakko Juhani
arkkitehti
Arkkitehti Oy Jouko Poskiparta

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Liiketilan muutos päiväkodiksi

Asuinkerrostalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva liikehuo-
neisto muutetaan yksityiseksi päiväkodiksi.

Huoneistossa tehdään väliseinä- ja tilamuutoksia, sekä rakenne-
taan tarjoilukeittiö ja le-wc.

Tila on suunniteltu 20 lapselle. Päiväkoti on avoinna vain päiväs-
aikaan. Ympärivuorokautista toimintaa ei tilassa ole.

Sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan uusi esteettömyysluiska.
Päiväkodin sisätilat ovat esteettömiä.

Saattoliikennepaikaksi hakija esittää aikarajoitettuja kadunvarren
pysäköintipaikkoja. Julkisen liikenteen bussipysäkit ja metroase-
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ma ovat lähellä. Kiinteistön ja päiväkodin huoltoliikenne ei risteä
päiväkodin jalankulun kanssa.

Lasten ulkoilu tapahtuu Lahnalahden puiston leikkialueella. Sopi-
mus Lahnalahden puiston käytöstä lasten ulkoiluun on toimitettu
rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.

Ympäristöpalvelujen kannanotto on toimitettu rakennusvalvontaan
lupahakemuksen yhteydessä. Kannanotossa huomautetaan wc-
tilojen määrästä, suunnitelmia on kehitetty kannanoton mukaisek-
si.

Lausunto asetusten mukaisista ääneneristyksistä ja palo-
osastoinneista on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen
yhteydessä.

Kaikkiin näyteikkunoihin sisäpuolelle sekä lasioviin ja -seiniin
asennetaan turvakalvot, merkintä tvk.

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

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 160 m²
Paloluokka P1

Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin ympäristökeskus
Lausunto pvm 16.05.2019
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
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- 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.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolli-
selle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten to-
teuttamista.

Toimintaa ei saa käynnistää ennen kuin rakennusluvasta on pi-
detty käyttöönottotarkastus.

Huoneistoon on kiinnitettävä näkyvälle paikalle ilmoitus tilan
enimmäishenkilömäärästä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §,125 §,133 § ja 135 §
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Päättäjä Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Hankesuunnitelma
Lausunto ääneneristyksistä ja palo-osastoinnista
Ympäristöpalveluiden lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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 42-0997-19-B

LP-091-2018-09787

Hakija Lyy-Invest Oy

Rakennuspaikka Kulosaari, 091-042-0070-0004
Risto Rytin tie 33

Pinta-ala 9493 m²
Kaava 10740
Lainvoimaisuus 2001
Sallittu kerrosala 10300 m²
Rakennettu kerrosala 10970 m²
Alueen käyttö Toimistorakennusten korttelialue (KT)

Merkintä au700 tarkoittaa, että asemakaavassa osoitetun raken-
nusoikeuden lisäksi saa ensimmäiseen kerrokseen rakentaa 700
kerrosala-m2 pääasiassa valokatteista, läpi kaikkien kerrosten
ulottuvaa aulatilaa.

Autopaikkojen vähimmäismäärä on 1 ap/75 k-m2 rakennusoikeu-
teen luettavaa kerrosalaa ja 1 ap/250 k-m2 merkinnällä au osoi-
tettua kerrosalaa. Autopaikoista vähintään puolet on sijoitettava
maanalaiseen tilaan.

Pääsuunnittelija Hydén Leena Susanna
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto CJN Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimistotalon laajennus

Neljäkerroksisen toimistotalon ravintolaa laajennetaan 1. kerrok-
sessa. Henkilömäärä pysyy samana (450 hlöä). Rakennuspaikka
on U-muotoisen rakennuksen sisäpihalla, joka on kolmelta sivulta
suojattu. Pääosin lasirakenteinen laajennus näkyy vain meren
puolelta kohtisuoraan katsottaessa. Osa laajennuksen katosta on
maksaruohoa.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta.
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai
poikkeamisesta.
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Poikkeamiset perusteluineen

Sallittu rakennusoikeus ylittyy 235 m² eli n. 2% sallitusta kerros-
alasta.

Hakija perustelee uuden laajennuksen tarvetta sillä, että raken-
nuksen henkilöstöravintolan paikkamäärä on käymässä ahtaaksi.

Kaavoittaja on puoltanut poikkeamista. Poikkeamista voidaan
edellä mainituin perusteluin pitää vähäisenä eikä siitä aiheudu
haittaa ympäristölle tai naapureille.

Poikkeaminen 848/2017 Ympäristöministeriön asetuksesta ra-
kennusten paloturvallisuudesta:
Muodostuva palo-osasto ylittää sallitun koon. Hakija perustelee
poikkeamista sillä, että käyttötarkoitus ei muutu ja laajennus on
pieni. Pelastuslaitos on lisäksi todennut, että uusi osa ei tarvitse
osastointia. Laajennusosan turvallisuutta on lisätty sprinklerijär-
jestelmällä ja paloilmoittimilla, kuten nykyiset tilat.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
liike- ja toimistoraken-
nusten kerrosalaa

10871 264 11135

Lasikatteinen tila 699 699

Autopaikat Rakennetut 171
Kiinteistön ulkopuoliset 31
Yhteensä 171

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 266 m²
Tilavuus 987 m³
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta
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Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 17.01.2019
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
- rakennesuunnitelmat
- Energiaselvitys

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.

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.
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Ennen aloituskokousta on rakennusvalvontapalveluun toimitetta-
va energiaselvitys.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Johanna Backas
arkkitehti
puh.  310 37286

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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 46-1149-19-D

LP-091-2018-09624

Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Höyläämötie 14

Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0024-0002
Höyläämötie 14

Pinta-ala 1650 m²
Kaava 10975
Lainvoimaisuus 2001
Sallittu kerrosala 3630 m²
Rakennettu kerrosala 3446 m²
Alueen käyttö Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T)

Pääsuunnittelija Mäki-Marttunen Ari Kaarle
arkkitehti
Arkk.tsto Ari Mäki-Marttunen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Käyttötarkoituksen muutos 5 vuoden määräajaksi

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella, Helsingin kau-
pungin omistamalla kiinteistöllä, Kiinteistö Oy Helsingin Höylää-
mötie 14 hakee käyttötarkoituksen muutosta 5 vuoden määrä-
ajaksi teollisuusrakennuksen 1.kerrokselle ja pienelle osalle kella-
rikerrosta.

Teollisuustila rakennuksen 1. kerroksessa muutetaan kuntosalik-
si, pinta-alaltaan 690 m2, perinteinen laite-harjoitteluun ja vapai-
siin painoihin keskittyvään harjoitteluun painottuva sali. Raken-
nuksen kellarikerroksessa olemassa olevat sosiaalitilat otetaan
kuntosalin käyttöön. Rakennukseen ei rakenneta uutta kerros-
alaa, vaan käytetään olemassa olevaa.

Esteettömyys; rakennus on varustettu hissillä ja käynti sille osoi-
tetaan pohjakerroksen kautta.

Käyttötarkoituksen muutos ei edellytä muutoksia palo-osastointiin.
Varauloskäynnit ovat entiset; kuntosalista on erilliset poistumistiet
kahteen porrashuoneeseen sekä kaksi erillistä poistumistieovea
aulatilaan, josta on yhteys ulos. Kellarikerroksen pesu- ja puku-
huonetiloista on kaksi poistumistieovea poistumistieosastoon,
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portaaseen sekä varatie lastaustilan kautta ulos, järjestely on en-
tinen.

Kaavoittajalta on saatu puoltava lausunto.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Poiketaan vähäisessä määrin rakennuksen asemakaavan mukai-
sesta käyttötarkoituksesta.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 790 m²
Paloluokka P1

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 03.04.2019
Lausunnon tulos ehdollinen
________________________________________________________________________________
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

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- 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.

Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.

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

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a §, 117 f §, 117 g §, 125 § ja
133 §

Päättäjä Eeva Nummisto
rakennusarkkitehti
puh.  310 26466

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 11.06.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 12.06.2024. 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 07.06.2019.


