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Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Lupayksikön 2 viranhaltijat ovat 10.9.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 489 - 499
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 13.9.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 3-1982-19-CMY

LP-091-2019-06020

Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Kasarmikatu 25 c/o Barings Real Estate
Advisers

Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0048-0004
Kasarmikatu 25

Kaava 10593
Lainvoimaisuus 1998
Alueen käyttö K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue

sr-2  Suojeltava rakennus. Rakennusta ei kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaana saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisen julkisivun
kaupunkikuvallista arvoa tai kadunpuoleisen vesikaton perusmuo-
toa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toi-
menpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä py-
rittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Pääsuunnittelija Karkkunen Kimmo Lauri
arkkitehti
ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-Rautiola Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma

Varataan rakennukseen suunnitelmassa esitetyt mainospaikat.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

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

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

Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tu-
lee poistaa.

Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 a §

Päättäjä Sari Viertiö
arkkitehti

Liitteet Hakemus
Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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 27.09.2019.
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

TOIMENPIDELUPA

Tunnus 11-1981-19-C

LP-091-2019-05333

Hakija Asunto-osakeyhtiö Alli c/o Yleiskontrahti Oy

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0298-0012
Säästöpankinranta 10

Kaava 10287
Lainvoimaisuus 1996
Alueen käyttö AK Asuinkerrostalojen korttelialue

sr-1 Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ra-
kennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia
korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen, sen julkisi-
vujen, vesikaton tai sisätilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihis-
toriallista arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutos-
töiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin
soveltuvalla tavalla.

Pääsuunnittelija Marks Mehis
arkkitehti
Oy Marks & Marks Consulting, Arkkitehti- ja sisustusarkkitehtistu-
dio Marks & Marks

________________________________________________________________________________
Toimenpide Autotallinovien uusiminen

Rakennus on valmistunut vuonna 1910 suunnittelijana rakennus-
mestari Gustaf Wilhelm Nyberg. Pohjakerroksen varastotilat on
muutettu autotalleiksi arkkitehti Bengt Dikertin vuonna 1963 laa-
timien muutospiirustusten mukaan.

Rakennuksen olemassa olevat kadunpuoleiset, vuonna 1964
asennetut, autotallien kippiovet uusitaan ja korvataan puuraken-
teisilla lamellinosto-ovilla.
Entiselleen jäävän jätehuoneen ovet maalataan autotallien ovien
sävyyn. Sävy sovitetaan kivijalkaan ja rappauksen väriin sopivak-
si.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi huomioon ottaen.
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Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §

Päättäjä Sari Viertiö
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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 27.09.2019.
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 11-2210-19-CMY

LP-091-2019-06768

Hakija Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0304-0003
Helsinginkatu 50

Kaava 12290
Lainvoimaisuus 2015
Alueen käyttö YS-D

sr-1 Suojeltava rakennus tai rakennuksen osa, jota ei saa purkaa
eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai lisärakennustöitä, jot-
ka turmelevat julkisivujen, vesikaton tai sisätilojen kulttuurihistori-
allista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.

Pääsuunnittelija Mäkelä Santtu
arkkitehti
arkkitehdit MV oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Mainoslaitteiden yleissuunnitelma

Varataan rakennukseen suunnitelmassa esitetyt mainospaikat.
Poikkeuksellisesti mainokset sallitaan julkisivuun, jonka takana on
myös asuntoja.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Pääsuunnittelija sekä hakijan edustaja varmistavat mainoslaittei-
den luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Yhtiön edusta-
jan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mai-
nosten vaihtuessa.
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Tämä mainoslaitteiden yleissuunnitelma korvaa kaikki kiinteistölle
aiemmin myönnetyt mainoslaitteisiin liittyvät luvat.

Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät laitteet tu-
lee poistaa.

Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä tai häikäisyä.

Valomainoksen valovoiman tulee olla säädettävissä siten, ettei se
riko kirkkaudellaan kaupunkikuvan tasapainoa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §

Päättäjä Sari Viertiö
arkkitehti

Liitteet Hakemus
Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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
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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 27.09.2019.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
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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 20-2255-19-AM

LP-091-2019-05827

Hakija Helsingin asumisoikeus Oy Jamaika c/o Helsingin kaupunki Asun-
totuotanto

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0075-0001
Haitinkuja 3

Pinta-ala 1490 m²
Kaava 12270
Lainvoimaisuus 2014
Alueen käyttö AK II / VI / VII Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Kentala Janne
arkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Asuinkerrostalon osittainen julkisivumateriaalin muutos myönnet-

tyyn rakennuslupaan 20-2488-18-A

Ympäristö- ja lupajaosto on myöntänyt 23.11.2018 luvan 20-
2488-18-A, § 219 asuinkerrostalon, autohallin osan ja pihakannen
osan rakentamiseen.

Hanke on osa kolmen tontin muodostamaa, yhtenäisellä tavalla
rakennettavaa umpikorttelikokonaisuutta (20075/1, 2 ja 3).

Korttelin sisäpihalle suuntautuvat julkisivut ja kerroskorkeuden
vaihtelusta muodostuvat rakennuksen päätyjulkisivut muutetaan
paikalla muuratuista tiililaatta-sandwich-elementirakenteisiksi.
Julkisivut toteutetaan pääosin valkoisin jälkisaumatuin tiililaatta-
sandwich-elementein. Parvekeseinäkkeet muurataan edelleen
paikalla. Vaalea laastisauma ylitäytetään ja hierotaan tiilen pin-
taan. Sokkeli toteutetaan harkkomuurauksena.

Ullakolla sijaitsevien IV-konehuoneiden paikallamuuratut ja puu-
runkorakenteiset seinät on muutetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti teräskehään tukeutuviksi tiililaattapintaisiksi kuorielemen-
teiksi.
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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

Edellä mainitut julkisivumuutokset toteutetaan yhtenäisellä tavalla
koko korttelissa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta rakennuksen ulkomittoihin, kerros-
alaan, rakennusoikeudelliseen kerrosalaan tai kokonaisalaan.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeaminen asemakaavan julkisivumateriaalimääräyksestä:

Kaavamääräys:
Rakennusten julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurattu-
ja ja rapattuja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmasto-olojen
asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle.

Korttelin sisäpihalle suuntautuvat julkisivut, kerroskorkeuden vaih-
telusta muodostuvat rakennuksen päätyjulkisivut sekä iv-
konehuoneiden toteutetaan pääosin jälkisaumatuin tiililaatta-
sandwich-elementein. Parvekeseinäkkeet muurataan edelleen
paikalla. Vaalea laastisauma ylitäytetään ja hierotaan tiilen pin-
taan. Sokkeli toteutetaan harkkomuurauksena.

Hakijan perustelu: Ratkaisu lyhentää merkittävästi rakennusaikaa
ja helpottaa ilmasto-olojen huomioimista rakentamisessa. Pihajul-
kisivujen paikallamuuraus pystyttäisiin aloittamaan vasta loppu-
vaiheessa toteutuvan pihakannen päältä. Lisäksi jälkisaumaus
antaa mahdollisuuden saumojen täyttöön tavalla, joka keventää
toivotulla tavalla pihajulkisivujen ilmettä. Elementtijako saadaan
häivytettyä osaksi lohkaremaista pihajulkisivujen arkkitehtuuria.

Poikkeusta voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna. Perusteluksi
katsotaan ennen kaikkea hakijoiden tasavertainen kohtelu kysei-
sellä alueella. Samaisella Saukonlaituri/länsi-kaava-alueella
useimpien asuinkerrostalohankkeiden korttelin pihanpuoleiset jul-
kisivut on toteutettu alkuperäisellä lupapäätöksellä sandwich-
elementein vähäisenä poikkeuksena asemakaavasta.

Rakennusoikeus 4740 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä poikkeamispäätök-
sellä HEL 2017-012214 T 10 04 01
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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

Lisärakennusoikeus 1
Varastot ja yhteistilat kuten säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuo-
neet, saunat ja harrastetilat lukuun ottamatta jätehuoneita saa ra-
kentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Lisärakennusoikeus 2
Map-alueelle saa rakentaa maanalaisen pysäköintilaitoksen. Alu-
eelle saa sijoittaa lisäksi muutoin maanpinnan alapuolelle raken-
nettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
Poikkeamispäätöksessä HEL 2017-012214 T 10 04 01 on hyväk-
sytty kyseisen kellarikerroksen rakentaminen yli puoleksi maan-
pinnan yläpuolelle.

Hankkeen laajuus

Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaavoittajan kannanotto
Lausunto pvm 07.08.2019
Lausunnon tulos ei puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

Lupaa koskevat rakennusluvan 20-2488-18-A määräykset.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a, b, c, f, g ja i §, 125 §,
135 §, 150 e § ja 175 §
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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

Päättäjä Päivi Teerikangas
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Julkisivudetaljit
Asemakaavapalvelun kannanotto
Muutosselostus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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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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
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 27.09.2019.
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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

MUUTOSLUPA

Tunnus 20-2256-19-AM

LP-091-2019-05833

Hakija As Oy Helsingin Havanna c/o Helsingin kaupunki Asuntotuotanto

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0075-0002
Kanariankatu 5

Pinta-ala 1993 m²
Kaava 12270
Lainvoimaisuus 2014
Alueen käyttö AK II / VI Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Kentala Janne
arkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Asuinkerrostalon osittainen julkisivumateriaalin muutos myönnet-

tyyn rakennuslupaan 20-2491-18-A

Ympäristö- ja lupajaosto on myöntänyt 23.11.2018 luvan 20-
2491-18-A, § 221 asuinkerrostalon, autohallin osan ja pihakannen
osan rakentamiseen.

Hanke on osa kolmen tontin muodostamaa, yhtenäisellä tavalla
rakennettavaa umpikorttelikokonaisuutta (20075/1, 2 ja 3).

Korttelin sisäpihalle suuntautuvat julkisivut ja kerroskorkeuden
vaihtelusta muodostuvat rakennuksen päätyjulkisivut muutetaan
paikalla muuratuista tiililaatta-sandwich-elementirakenteisiksi.
Julkisivut toteutetaan pääosin valkoisin jälkisaumatuin tiililaatta-
sandwich-elementein. Parvekeseinäkkeet muurataan edelleen
paikalla. Vaalea laastisauma ylitäytetään ja hierotaan tiilen pin-
taan. Sokkeli toteutetaan harkkomuurauksena.

Ullakolla sijaitsevien IV-konehuoneiden paikallamuuratut ja puu-
runkorakenteiset seinät on muutetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti teräskehään tukeutuviksi tiililaattapintaisiksi kuorielemen-
teiksi.

Edellä mainitut julkisivumuutokset toteutetaan yhtenäisellä tavalla
koko korttelissa.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Muutoksilla ei ole vaikutusta rakennuksen ulkomittoihin, kerros-
alaan, rakennusoikeudelliseen kerrosalaan tai kokonaisalaan.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeaminen asemakaavan julkisivumateriaalimääräyksestä:

Kaavamääräys:
Rakennusten julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurattu-
ja ja rapattuja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmasto-olojen
asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle.

Korttelin sisäpihalle suuntautuvat julkisivut, kerroskorkeuden vaih-
telusta muodostuvat rakennuksen päätyjulkisivut sekä iv-
konehuoneiden toteutetaan pääosin jälkisaumatuin tiililaatta-
sandwich-elementein. Parvekeseinäkkeet muurataan edelleen
paikalla. Vaalea laastisauma ylitäytetään ja hierotaan tiilen pin-
taan. Sokkeli toteutetaan harkkomuurauksena.

Hakijan perustelu: Ratkaisu lyhentää merkittävästi rakennusaikaa
ja helpottaa ilmasto-olojen huomioimista rakentamisessa. Pihajul-
kisivujen paikallamuuraus pystyttäisiin aloittamaan vasta loppu-
vaiheessa toteutuvan pihakannen päältä. Lisäksi jälkisaumaus
antaa mahdollisuuden saumojen täyttöön tavalla, joka keventää
toivotulla tavalla pihajulkisivujen ilmettä. Elementtijako saadaan
häivytettyä osaksi lohkaremaista pihajulkisivujen arkkitehtuuria.

Poikkeusta voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna. Perusteluksi
katsotaan ennen kaikkea hakijoiden tasavertainen kohtelu kysei-
sellä alueella. Samaisella Saukonlaituri/länsi-kaava-alueella
useimpien asuinkerrostalohankkeiden korttelin pihanpuoleiset jul-
kisivut on toteutettu alkuperäisellä lupapäätöksellä sandwich-
elementein vähäisenä poikkeuksena asemakaavasta.

Rakennusoikeus 5220 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä poikkeamispäätök-
sellä HEL 2017-012214 T 10 04 01

Lisärakennusoikeus 1
Varastot ja yhteistilat kuten säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuo-
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

neet, saunat ja harrastetilat lukuun ottamatta jätehuoneita saa ra-
kentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Lisärakennusoikeus 2
Map-alueelle saa rakentaa maanalaisen pysäköintilaitoksen. Alu-
eelle saa sijoittaa lisäksi muutoin maanpinnan alapuolelle raken-
nettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
Poikkeamispäätöksessä HEL 2017-012214 T 10 04 01 on hyväk-
sytty kyseisen kellarikerroksen rakentaminen yli puoleksi maan-
pinnan yläpuolelle.

Hankkeen laajuus

Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 07.08.2019
Lausunnon tulos ei puollettu
_______________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

Lupaa koskevat rakennusluvan 20-2491-18-A määräykset.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a, b, c, f, g ja i §, 125 §,
135 §, 150 e § ja 175 §
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Päättäjä Päivi Teerikangas
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Julkisivudetaljit
Asemakaavapalvelun kannanotto
Muutosselostus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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

10.09.2019 § 493 25

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 27.09.2019.
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MUUTOSLUPA

Tunnus 20-2257-19-AM

LP-091-2019-05834

Hakija Helsingin kaupungin asunnot Oy / Jätkäsaari Kanariankatu 3 c/o
Asuntotuotanto

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0075-0003
Kanariankatu 3

Pinta-ala 1489 m²
Kaava 12270
Lainvoimaisuus 2014
Alueen käyttö AK II / VI Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Kentala Janne
arkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Asuinkerrostalon osittainen julkisivumateriaalin muutos myönnet-

tyyn rakennuslupaan 20-2489-18-A

Ympäristö- ja lupajaosto on myöntänyt 23.11.2018 luvan 20-
2489-18-A, § 220 asuinkerrostalon, autohallin osan ja pihakannen
osan rakentamiseen.

Hanke on osa kolmen tontin muodostamaa, yhtenäisellä tavalla
rakennettavaa umpikorttelikokonaisuutta (20075/1, 2 ja 3).

Korttelin sisäpihalle suuntautuvat julkisivut ja kerroskorkeuden
vaihtelusta muodostuvat rakennuksen päätyjulkisivut muutetaan
paikalla muuratuista tiililaatta-sandwich-elementirakenteisiksi.
Julkisivut toteutetaan pääosin valkoisin jälkisaumatuin tiililaatta-
sandwich-elementein. Parvekeseinäkkeet muurataan edelleen
paikalla. Vaalea laastisauma ylitäytetään ja hierotaan tiilen pin-
taan. Sokkeli toteutetaan harkkomuurauksena.

Ullakolla sijaitsevien IV-konehuoneiden paikallamuuratut ja puu-
runkorakenteiset seinät on muutetaan rakennesuunnitelmien mu-
kaisesti teräskehään tukeutuviksi tiililaattapintaisiksi kuorielemen-
teiksi.
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Edellä mainitut julkisivumuutokset toteutetaan yhtenäisellä tavalla
koko korttelissa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta rakennuksen ulkomittoihin, kerros-
alaan, rakennusoikeudelliseen kerrosalaan tai kokonaisalaan.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeaminen asemakaavan julkisivumateriaalimääräyksestä:

Kaavamääräys:
Rakennusten julkisivujen on oltava pääosiltaan paikalla muurattu-
ja ja rapattuja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ilmasto-olojen
asettamiin vaatimuksiin rakennustekniikalle.

Korttelin sisäpihalle suuntautuvat julkisivut, kerroskorkeuden vaih-
telusta muodostuvat rakennuksen päätyjulkisivut sekä iv-
konehuoneiden toteutetaan pääosin jälkisaumatuin tiililaatta-
sandwich-elementein. Parvekeseinäkkeet muurataan edelleen
paikalla. Vaalea laastisauma ylitäytetään ja hierotaan tiilen pin-
taan. Sokkeli toteutetaan harkkomuurauksena.

Hakijan perustelu: Ratkaisu lyhentää merkittävästi rakennusaikaa
ja helpottaa ilmasto-olojen huomioimista rakentamisessa. Pihajul-
kisivujen paikallamuuraus pystyttäisiin aloittamaan vasta loppu-
vaiheessa toteutuvan pihakannen päältä. Lisäksi jälkisaumaus
antaa mahdollisuuden saumojen täyttöön tavalla, joka keventää
toivotulla tavalla pihajulkisivujen ilmettä. Elementtijako saadaan
häivytettyä osaksi lohkaremaista pihajulkisivujen arkkitehtuuria.

Poikkeusta voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna. Perusteluksi
katsotaan ennen kaikkea hakijoiden tasavertainen kohtelu kysei-
sellä alueella. Samaisella Saukonlaituri/länsi-kaava-alueella
useimpien asuinkerrostalohankkeiden korttelin pihanpuoleiset jul-
kisivut on toteutettu alkuperäisellä lupapäätöksellä sandwich-
elementein vähäisenä poikkeuksena asemakaavasta.

Rakennusoikeus 4720 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä poikkeamispäätök-
sellä HEL 2017-012214 T 10 04 01
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Lisärakennusoikeus 1
Varastot ja yhteistilat kuten säilytystilat, pesutuvat, kuivaushuo-
neet, saunat ja harrastetilat lukuun ottamatta jätehuoneita saa ra-
kentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

Lisärakennusoikeus 2
Map-alueelle saa rakentaa maanalaisen pysäköintilaitoksen. Alu-
eelle saa sijoittaa lisäksi muutoin maanpinnan alapuolelle raken-
nettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
Poikkeamispäätöksessä HEL 2017-012214 T 10 04 01 on hyväk-
sytty kyseisen kellarikerroksen rakentaminen yli puoleksi maan-
pinnan yläpuolelle.

Hankkeen laajuus

Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 07.08.2019
Lausunnon tulos ei puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

Lupaa koskevat rakennusluvan 20-2489-18-A määräykset.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a, b, c, f, g ja i §, 125 §,
135 §, 150 e § ja 175 §
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Päättäjä Päivi Teerikangas
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Julkisivudetaljit
Asemakaavapalvelun kannanotto
Muutosselostus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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 27.09.2019.
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 30-2261-19-C

LP-091-2019-06957

Hakija Asunto Oy Lokkalantie 1-3 c/o Talohallinta Keskusta

Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0059-0008
Lokkalantie 1

Kaava Asemakaava 2994
Lainvoimaisuus 1950
Alueen käyttö Asuntotontti

Pääsuunnittelija Majander Heidi Maaria
arkkitehti
Kiinteistötakuu Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Julkisivumuutos

Vuonna 1959 valmistuneen (suunnittelijana arkkitehti Tuomas
Väyrynen) asuinkerrostalon asuinhuoneistojen ikkunat ja parve-
keovet uusitaan.

Asuinhuoneistoissa on alkuperäiset puuikkunat, joihin on lisätty
alumiinipintaiset etuikkunat.

Asuinhuoneistoihin asennetaan puu-alumiini-ikkkunat ja -
parvekeovet. Reunalistoitus julkisivun puolella on puuta. Alkupe-
räinen väritys sekä karmi- ja puitejako pysytetään.

Rakennuksen muut ikkunat ja ovet kunnostetaan normaaliin huol-
to- ja ylläpitokorjaukseen verrattavalla tavalla tarkoituksenmukai-
sessa aikataulussa.

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:

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

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

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

Pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen
ryhtyvä vastaavat siitä, että ikkunoiden ja ovien valoaukot, kyn-
nyskorkeudet yms. asiat eivät huonone muutostyön yhteydessä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 §.

Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Hankeselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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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Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
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Sörnäistenkatu 1
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 27.09.2019.
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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 30-2262-19-C

LP-091-2019-06873

Hakija Asunto Oy Lokkalantie 1-3 c/o Talohallinta Keskusta

Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0059-0013
Lokkalantie 3

Kaava Asemakaava 2994
Lainvoimaisuus 1950
Alueen käyttö Asuntotontti

Pääsuunnittelija Majander Heidi Maaria
arkkitehti
Kiinteistötakuu Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Julkisivumuutokset

Vuonna 1959 valmistuneen (suunnittelijana arkkitehti Tuomas
Väyrynen) asuin- ja liikerakennuksen asuinhuoneistojen ikkunat ja
parvekeovet uusitaan. Liikehuoneistojen ikkunaseinät tuulikaap-
peineen, ovineen ja metallipintaisine umpiosineen uusitaan.

Asuinhuoneistoissa on alkuperäiset puuikkunat, joihin on lisätty
alumiinipintaiset etuikkunat. Liikehuoneistojen metallirakenteisia
ikkunoita on uusittu aiemmin eri vaiheissa ja vaihtelevalla toteu-
tustavalla.

Asuinhuoneistoihin asennetaan puu-alumiini-ikkkunat ja -
parvekeovet. Reunalistoitus julkisivun puolella on puuta. Liike-
huoneistojen ikkunaseinien, ovien, umpipintojen sekä tuulikaap-
pien uusimisen yhteydessä palautetaan alkuperäistä yhdenmu-
kaisuutta, materiaalivalikkoa ja yksityiskohtia.

Alkuperäinen väritys sekä karmi- ja puitejako pysytetään lukuun-
ottamatta parvekeovia, joiden korkeusmittaa kasvatetaan niiden
yläpuolella sijaitsevan aukon verran.

Rakennuksen muut ikkunat ja ovet kunnostetaan normaaliin huol-
to- ja ylläpitokorjaukseen verrattavalla tavalla tarkoituksenmukai-
sessa aikataulussa.
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Hankkeen yhteydessä kunnostetaan tuuletusparvekkeiden alku-
peräiset puiset ikkunat ja ovet. Julkisivun terastirappausta paikka-
korjataan.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja

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

- ikkunadetaljit

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

Pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja rakennushankkeeseen
ryhtyvä vastaavat siitä, että ikkunoiden ja ovien valoaukot, kyn-
nyskorkeudet yms. asiat eivät huonone muutostyön yhteydessä.

Lupamääräyksellä "ikkunadetaljit" tarkoitetaan uusittavien liike-
huoneistoikkunoiden ja ovien sekä niihin liittyvien rakennusosien
ja pintojen yksityiskohtaisia suunnitelmia, jotka ennen rakennus-
valvontapalveluihin toimittamista tulee tarkistuttaa kaupunginmu-
seolla.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 §.
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Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Hankeselostus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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 27.09.2019.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 45-2237-19-D

LP-091-2019-07295

Hakija Kauppakeskus Itis Oy

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0173-0017
Itäkatu 3

Pinta-ala 11148 m²
Kaava 9851
Lainvoimaisuus 1992
Sallittu kerrosala 19400 m²
Rakennettu kerrosala 16424 m²

Pääsuunnittelija Leskelä Pekka Johannes
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto HKP Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kauppakeskuksen ravintolamuutokset

Kauppakeskus Itiksen ravintolakokonaisuus Foodcourt 2 uusitaan
kauttaaltaan.

Nykyiset ravintolatilat keittiöineen puretaan ja rakennetaan uudel-
leen.  Ravintolakokonaisuuden asiakaspaikkamäärä pysyy muut-
tumattomana.

Hissikuilujen betonirunkoon puhkaistaan ikkuna-aukot. Ravintolan
pizzauunia varten rakennetaan savupiippu ja välipohjaa vahviste-
taan.

Ilmanvaihto uusitaan. Yläpuoliselle pysäköintikannelle sijoitetaan
uudet ilmanvaihtokoneet ja niitä varten rakennetaan metallisä-
leiköllä verhoiltu tila.

Pysäköintikannen autopaikkamäärä pienenee tontin osuudella 6
paikan verran.

Erityisselvitykset:
- palotekninen suunnitelma
- pysäköintipaikkalaskelma
- selvitys kalustuksesta ja saniteettitiloista
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Muutokset ulottuvat myös viereiselle tontille 18 ja niille haetaan
samaan aikaan erillistä rakennuslupaa.

Muutosalueen pinta-ala 1130 m².

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- 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.

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-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

10.09.2019 § 497 43

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

tamista.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 133 §.

Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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

10.09.2019 § 497 45

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 27.09.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.09.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 28.09.2024. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Rakennustyön aloittaminen

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

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

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

Tunnus 45-2238-19-D

LP-091-2019-07304

Hakija Kauppakeskus Itis Oy

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0173-0018
Turunlinnantie 4

Kaava Asemakaava 10832
Lainvoimaisuus 2000
Alueen käyttö K  Liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Pääsuunnittelija Leskelä Pekka Johannes
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto HKP Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kauppakeskuksen ravintolamuutokset

Kauppakeskus Itiksen ravintolakokonaisuus Foodcourt 2 uusitaan
kauttaaltaan.

Nykyiset ravintolatilat keittiöineen puretaan ja rakennetaan uudel-
leen.  Ravintolakokonaisuuden asiakaspaikkamäärä pysyy muut-
tumattomana.

Ilmanvaihto uusitaan. Yläpuoliselle pysäköintikannelle sijoitetaan
uudet ilmanvaihtokoneet ja niitä varten rakennetaan metallisä-
leiköllä verhoiltu tila.

Pysäköintikannen autopaikkamäärä pienenee tontin osuudella 6
paikan verran.

Erityisselvitykset:
- palotekninen suunnitelma
- pysäköintipaikkalaskelma
- selvitys kalustuksesta ja saniteettitiloista

Muutokset ulottuvat myös viereiselle tontille 17 ja niille haetaan
samaan aikaan erillistä rakennuslupaa.

Muutosalueen pinta-ala 828 m².
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Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon
ottaen.

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- 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.

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 § ja 133 §.
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Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

10.09.2019 § 498 50

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 27.09.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.09.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 28.09.2024. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Rakennustyön aloittaminen

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

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

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

10.9.2019 § 499 53

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

RAKENNUSLUPA

Tunnus 46-2275-19-D

LP-091-2019-00110

Hakija Henry Kiinteistöt 1 Oy

Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0001-0003
Kutomotie 6

Pinta-ala 3606 m²
Kaava 11136
Lainvoimaisuus 2003
Sallittu kerrosala 10800 m²
Rakennettu kerrosala 7412 m²
Alueen käyttö Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Kaupunkikuvallisesti ja teollisuushistoriallisesti arvokas (sr-2) ra-
kennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa tehdä sellaisia
korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivun tai vesikaton
kaupunkikuvallista arvoa.

Pääsuunnittelija Aalto Minna Hillevi
arkkitehti
Innovarch Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Arvokkaan rakennuksen lastauslaiturin katoksen korjaaminen

Toimitilarakennusten korttelialueella, omalla kiinteistöllä, Henry
Kiinteistöt 1 Oy hakee lupaa korjata kaupunkikuvallisesti ja teolli-
suushistoriallisesti arvokkaan rakennuksen vanha lastauslaiturin
katos. Katos on alkanut roikkua ja sen rakenteissa on havaittu
vaurioita. Katos korjataan kunnioittaen alkuperäistä julkisivun ja
katoksen ulkonäköä minimoiden näkyvät muutokset.

Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla kaupunkikuvallisesti ja
teollisuushistoriallisesti arvokasta rakennusta eikä muutos vaikuta
rakennuksen kerrosalalaskelmiin.

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 120 m²
Paloluokka P1

Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 26.08.2019
Lausunnon tulos puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja

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

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus

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

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

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

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

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

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun ja työtä johtamaan on hyväksytty vas-
taava työnjohtaja.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Eeva Nummisto
rakennusarkkitehti
puh.  310 26466

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.09.2019, 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
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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
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 27.09.2019.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.09.2022 ja loppuun-
saatettava viimeistään 28.09.2024. Jos kyseessä on tilapäinen
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

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

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

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


