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Lupayksikön viranhaltijat ovat 15.8.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 206 - 212

____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.8.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 11-2020-17-D

LP-091-2017-02884

Hakija Asunto Oy Alppirinne c/o Isännöitsijäpalvelu Oy

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0321-0015
Alppikatu 15

Pinta-ala 2120 m²
Kaava 9499
Lainvoimaisuus 1989
Sallittu kerrosala 4240 m²
Rakennettu kerrosala 4501 m²
Alueen käyttö AK, asuntokerrostalojen korttelialue

Sr-2, Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas eikä sitä saa purkaa ilman raken-
nuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan
purkamiseen vain, jos siihen on olemassa pakottava syy. Raken-
nuksessa ei saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä,
jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

Pääsuunnittelija Teivas Eija Liisa
arkkitehti
Wise Group Finland Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Tuuletusparvekkeiden parvekelaattojen ja kaiteiden uusimi-

nen sekä pihajulkisivun korjaus

Kuusikerroksinen, kolmirappuinen asuinrakennus on rakennettu
vuosina 1927-29 arkkitehtien Gunnar Aspelinin ja Arvi Niiniluodon
suunnitelmien mukaan. Rakennus edustaa 1920-luvun lopun
klassismia, ja rakennus on merkitty asemakaavassa suojeltavaksi
sr2-merkinnällä.

Pihan puolen julkisivu vastaa jäsentelyltään katusivua, mutta vain
keskimmäisessä portaassa on osittain sisäänvedetyt vaatimatto-
mat, teräspinnakaiteiset tuuletusparvekkeet. Huoneistoikkunat
ovat neliruutuiset (ennen vuotta 1968 kuusiruutuiset). Pihajulkisi-
vun asuinhuoneistojen ikkunat on vaihdettu puualumiinisiin v.
2000 (11-1453-00-C).

Tuuletusparvekeovet ja niihin liittyvät ikkunat ovat todennäköisesti
alkuperäisiä. Alimman kerroksen ulko-ovet on uusittu. Hankkees-
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sa ulko-ovet, tuuletusparvekeovet ja -ikkunat sekä muut porras-
huoneikkunat kunnostetaan.

Pihan puolen tuuletusparvekkeet uusitaan kaiteineen. Tuuletus-
parvekkeet ovat betonisia, osittain sisäänvedettyjä ulokeparvek-
keita. Parvekkeet ja kaiteet uusitaan mahdollisimman samankal-
taisiksi. Parvekkeiden käyttöturvallisuutta parannetaan tihentä-
mällä teräskaiteiden pinnajakoa ja korottamalla kaide nykyisestä
87 cm:stä 110 cm:iin lisäämällä uusi käsijohde.

Vanhojen valokuvien perusteella rakennus on ollut väritykseltään
huomattavasti nykyistä tummempi. Hankkeessa on tehty väritut-
kimuksia ja -selvityksiä; värit on mitattu sekä katujulkisivulta että
pihan puolelta. Pihan puolelta on etsitty myös alla olevia väriker-
roksia parvekkeelta. Rappaus toteutetaan kalkkilaastilla kolmiker-
rosrappauksena nykyiseen hiertoon ja julkisivuväritys palautetaan
alkuperäiseksi tässä yhteydessä.

Hankkeessa on toimitettu parvekkeiden kuntotutkimus (2016) se-
kä rajattu asbesti- ja haitta-ainekartoitus (2017).

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

Poikkeamiset perusteluineen

Uusi tuuletusparvekekaide on 10 cm matalampi kuin Suomen Ra-
kentamismääräyskokoelmassa edellytetään. Poikkeaminen pe-
rustuu rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteiden huomioimi-
seen.

Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäise-
nä ja perusteltuna.

________________________________________________________________________________
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:
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- 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.

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

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

Rakenteiden sisältämät mahdolliset haitta-aineet sekä näistä joh-
tuvien toimenpiteiden laajuus varmistuu vasta purkutöiden yhtey-
dessä. Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuori-
tuksesta ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.

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

Ennen julkisivutyön toteuttamista on pidettävä mallihyväksyntä,
jossa paikalla on pääsuunnittelijan lisäksi hakijan edustajat. Malli-
hyväksynnässä määritellään lopullinen hyväksyttävä julkisivukor-
jauksen toteutustapa. Mallihyväksynnässä tarkistetaan detaljit,
rappauksen toteutus ja väri. Hyväksyttävän mallin tulee olla julki-
sivun osa. Rakennusvalvontaviraston Kaupunkikuvaosaston
edustajalle tulee toimittaa valokuvin varustettu mallihyväksyntä-
pöytäkirja.
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Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-g §,125 § ja 133 / 135 §

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh.  310 26468

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Ulkovärityssuunnitelma
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

15.08.2017 § 206 6

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 .

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.09.2022. 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 33-1988-17-B

LP-091-2017-02077

Hakija Helsingin kaupunki Asuntotuotantotoimisto

Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0240-0002
Parivaljakontie 2

Pinta-ala 12614 m²
Kaava 10069
Lainvoimaisuus 1992
Sallittu kerrosala 6800 m²
Rakennettu kerrosala 6705 m²
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue ( AK ).

Pääsuunnittelija Soimakallio Mikko Tuomas Tapio
arkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Hissien rakentaminen ja linjasaneeraus sekä talotekniikka-

muutoksia neljään asuinrakennukseen

Neljään asuinrakennukseen rakennetaan rakennuksen ulkopuo-
lelle hissit ( laajennus 44 m2), tehdään linjasaneeraus, lvi-teknisiä
järjestelmäkorjauksia sekä 12 uutta autopaikkaa asemakaavan
mukaisesti.

Rakennushankkeen yhteydessä toteutetaan kiinteistön peruskor-
jaus, jossa uusitaan sisäpuoliset pintamateriaalit ja kiintokalusteet
sekä asuntojen wc- ja pesutilat entisille paikoilleen.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Uuden hissikuilun ulkoseinä ei täytä nykymääräyksiä. Ehdotettu
U-arvo (0.22 W/m2K) on vähintään yhtä hyvä kuin nykyisen ulko-
seinärakenteen. Poikkeaminen on vähäinen ja hyväksyttävä.

Rakennusoikeus - 6800 km2 asuinkerrosalaa
- 5% palvelu- ja vapaa-ajan tilaa



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

15.08.2017 § 207 10

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 6705 44 6749
Huoltotilaa 218 218

Autopaikat Rakennetut 72
Yhteensä 84
Rakennetaan 12

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 44 m²
Tilavuus 152 m³
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:

Kaupunkimittaukselta:
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

15.08.2017 § 207 11

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

- 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. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 § ja 135 6

Päättäjä Helena Koski
lupa-arkkitehti
puh.  310 26401

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Rakennusoikeuslaskelma
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, 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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 01.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.09.2022. 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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TOIMENPIDELUPA

Tunnus 39-2012-17-C

LP-091-2017-05497

Hakija As Oy Helsingin Satakielentie 8

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0092-0014
Satakielentie 8

Pinta-ala 1732 m²
Kaava 9566
Lainvoimaisuus 1989
Sallittu kerrosala 433 m²
Rakennettu kerrosala 614 m²
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Pääsuunnittelija Hännikäinen Jarmo Tapani
rakennusmestari
Rakennussuunnittelu A2 Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Julkisivutoimenpide,

terassin kattaminen ja lasittaminen

Paritaloyhtiön huoneistossa D on katettu luvatta muovikatteinen
terassi. Terassin kate uusitaan muoviaaltokatteella. Samassa yh-
teydessä terassi lasitetaan taitettavin ja kehyksettömin kirkkain
lasituksin. Lasitetun terassin koko on noin 14 m2.

Terassin ilmanvaihto järjestetään lasituksen välisistä raoista.

Parvekkeen ja/tai terassin rakentaminen tai lasittaminen.

Vanhan terassin kattoa jatketaan valokatteella ja terassi lasite-
taan avattavilla ns. parvekelaseilla.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu toimenpidelupa myönnetään esitetyin piirustuksin ja sa-

malla todetaan että rakennusvalvontaviranomainen ei voi varmis-
tua siitä, että aiemmin tehdyt
muutostyöt on toteutettu määräysten edellyttämällä tavalla.
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Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

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

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit. Tarkastusasiakirja säi-
lytetään asunto-osakeyhtiön arkistossa.

Pääsuunnittelija valvoo osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen
suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan
hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten to-
teuttamista.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §

Päättäjä Päivi Tuomola
lupa-arkkitehti
puh.  310 26402

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, 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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 01.09.2017.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 45-1940-17-B

LP-091-2017-05437

Hakija XXXXXXXX

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0478-0020
Linnalahdentie 16a

Pinta-ala 663 m²
Kaava 7930
Lainvoimaisuus 1979
Sallittu kerrosala 152 m²
Rakennettu kerrosala 153 m²
Alueen käyttö Erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue (AO).

Pääsuunnittelija Vuorinen Marko Kalevi
rakennusarkkitehti
Corrector Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon laajennus ja katosten rakentaminen

Pientaloa laajennetaan rakentamalla sisääntulon yhteyteen puoli-
lämmin kuisti. Lisäksi rakennetaan katos kellariportaiden päälle ja
parveke katetaan.

Julkisivumateriaalit vanhan mukaan.

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

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on kuullut kahta naapuria ja hakija on
kuullut loput. Kiinteistön 45-478-13 huomautus koskee sadeve-
sien ja lumen käsittelyä omalla tontilla sekä ikivihreiden pensai-
den istutusta näkösuojaksi.

Rakennusoikeus e=0,23 (152 m²)
Rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa autosuojia sekä muita
asuntojen ulkopuolisia asumista palvelevia tiloja kuten varasto-,
huolto-, askartelutiloja yhteensä 30 m²/asunto.
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Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 153 153
Aputilakerrosala 8 22 30

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 22 m²
Tilavuus 70 m³
Muutosalue 22 m²
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 7.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 5.

________________________________________________________________________________
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:

Kaupunkimittaukselta:
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
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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.

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

Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneelle naapurille.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh.  310 26407

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Naapurin kuuleminen
Naapurin huomautus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, 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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 01.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.09.2022. 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 45-1976-17-A

LP-091-2017-02711

Hakija Oy Teboil Ab

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0244-0001
Laippatie 2

Kaava 11682
Lainvoimaisuus 2008

Mainitusta rekisteritontista on kiinteistöviraston tonttiosasto (maa-
omaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu) 5.5.2017 yritystontti-
toimiston toimistopäällikön tekemällä päätöksellä jatkanut noin
730 m2:n laajuisen osan vuokraamista luvanhakijalle päivämää-
rään 30.9.2017. (Tontin kokonaisala on 846 m2.)

Alueen käyttö Yleinen pysäköintialue (LP).

Pääsuunnittelija Virta Esa Juhani
rakennusarkkitehti
Laitila Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Polttoaineen jakeluaseman rakentaminen

Roihupellon eteläisen sisääntulon yhteyteen Viilarin- ja Laippatei-
den kulmatontille toteutetaan miehittämätön polttonesteiden jake-
lulaitos, ns. kylmäasema. Rakennuspaikka on osa pysäköintialu-
eesta, joka yltää metrosillan alle. Hankkeessa nojaudutaan kau-
punkisuunnitteluviraston virastopäällikön 26.4.2017 tekemään
päätökseen hyväksyä poikkeaminen asemakaavasta ja sen mu-
kaisesta alueen osan em. käyttötarkoituksesta.

Hanke käsittää maansisäiset kaksi polttoainesäiliötä, täyttöpaikan
mitoiltaan 13 x 5,5 m2, mittarikatoksen alaltaan 98 m2, laitetilan
laajuudeltaan 4 k-m2 (10 m3), liikepaikkapylonin sekä ympäristö-
järjestelyn.

Lisäselvitys Kyseessä on asema, joka korvaa Herttoniemen puolella Siilitien
alueella osoitteessa Kettutie 19 sijainneen jakelupisteen; viime
mainittu joutui väistymään uusien opiskelija-asuntojen tieltä.

P o i k k e a m i s p e r u s t e e t
Po. hankkeella katsotaan alueelle tarpeellinen palvelutaso pystyt-
tävän säilyttämään. Käsitellyn poikkeamisen yhtenä perusteena
on nähty alueen osan tarkoituksenmukainen käyttö. Aseman vä-
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hentämät noin 20 yleistä autopaikkaa eivät ole olleet alueen ylei-
sen pysäköinnin kannalta välttämättömiä. Pysäköinti- ruutuja pai-
kalle suunnitelman mukaan jää kahdeksan (4+4 ap).

Poikkeaminen on hyväksytty edellyttäen, että jakeluaseman ja Vii-
larintien ajoväylän väliin varataan mahdolliselle pyörätielle noin
3,5 metrin levyinen, rakenteista vapaa vyöhyke. Näin on menetel-
ty.

Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u
Asemilta, jotka eivät sijoitu tärkeille pohjavesialueille, ei vuoden
2010 jälkeen ole edellytetty ympäristölupaa. Uudet huoltoasemat
on myös vuodesta 2012 ollut varustettava järjestelmin, jotka otta-
vat talteen tankkauksessa vapautuvat bensiinihöyryt vähintään
85-prosenttisesti.

R i s k i t a r k a s t e l u
Metroradan ja -liikenteen turvallisuuteen on liikennelaitoksen
(HKL) taholta kiinnitetty huomiota: Metrojunat kulkevat tasavirralla
ja aiheuttavat toistuvaa kipinöintiä; radalla voi ilmetä suurempia-
kin valokaaria. Jatkuvaan kunnossapitoon liittyen rata toimii myös
tulityöalueena. Toisaalta esillä on ollut  suojautuminen metrora-
dasta aiheutuvilta hajavirroilta. Yhtenä riskinä on edellytetty tar-
kasteltavan täyttävää säiliöautoa ja kaasuuntuvaa polttoainetta.

Hakijan mukaan suojaetäisyyttä metron lähimmästä kiskoparista
täyttöpaikkaan kertyy noin 24 metriä; tämä ylittää tulityön suoja-
etäisyysvaatimuksen räjähdysvaaralliseen alueeseen (12 metriä).
- Selvityksistä ilmenee, että nestehöyryt otetaan talteen säiliöau-
toon. Hakija on teetättänyt jakeluaseman sijoittumisesta riskiarvi-
on. Tässä todetaan palavien nesteiden jakeluaseman standardin
SFS 3352 asettavan useita teknisiä vaatimuksia, jotka osaltaan
merkittävästi estävät tai rajaavat riskien realisoitumisen. - Räjäh-
dyssuojausasiakirjassa puolestaan esitetään useita teknisiä toi-
menpiteitä, joiden avulla räjähdysriskin todennäköisyys on saatu
neutraloiduksi tai siitä aiheutuvia vahinkoja rajatuksi. - Polttoai-
nesäiliöt ovat maan alla suojassa tulipalolta. Asema- rakenteiden
ja auton palosta aiheutuvan savun määrä arvioidaan todennäköi-
sesti sellaiseksi, että se ei haittaisi metroliikennettä, vaikka vaikut-
taakin junien ajonopeuksiin. - Selvityksen mukaan asemapaloa
huomattavamman lämpörasituksen metrosillalle aiheuttaisi nykyti-
lanteessa tapahtuva pysäköintialueen autopalo. Riskiarviossa
yleisesti ottaen päädytään siihen, ettei jakeluaseman sijoittaminen
lisää alueella jo olevista toiminnoista seuraavien riskien mahdolli-
sesta realisoitumisesta aiheutuvia vahinkoja.
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Riskiarvio on esitelty Mellunkylän pelastusasemalla pidetyssä ti-
laisuudessa. Operatiivinen pelastustoiminta todettiin paikalla
mahdolliseksi 8 minuutin valmiusajassa. Muistion mukaan pelas-
tuslaitos ei näe estettä aseman esitettyyn sijaintiin.

P e r u s t a m i s o l o s u h t e e t
Kairausten perusteella kalliopohja on 2,4-6,5 metrin syvyydessä
maanpinnasta. Pysäköintialueen 1,2 metrin paksuisen rakenne-
kerroksen alla lepää metrinen silttipatja sekä moreeni- ja hiekka-
valtaisia maakerroksia. Perusmaa on routivaa moreenia. Pohja-
veden pinta tavattiin noin 1,7 metrin syvyydestä.

Säiliökaivanto oletetaan viiden metrin syvyiseksi. Pohja- tutki-
muksen mukaan tulee varautua louhintaan, vesitiiviiden te-
räsponttiseinien käyttöön sekä perustamistöiden tekemiseen välit-
tömästi kaivannon valmistuttua.

Säiliöt voidaan perustaa kallion- tai maanvaraisesti teräsbetoni-
laatalle vedenpaineen noste huomioiden. Mittarikatos on perustet-
tavissa tiivistetyn mursketäytön välityksellä  maanvaraisesti ja py-
loni maanvaraisella anturalla silta-aukon tuulikuormat huomioi-
den.

Suoritetun pilaantuneisuustutkimuksen valossa todettiin, ettei alu-
eella ole haitta-aineista johtuvia maankäytön rajoitteita eikä puh-
distamistarvetta.

Kuuleminen Hakemuksesta tiedotettiin naapureille kaupunkisuunnittelu- viras-
ton asemakaavaosaston kirjeellä 15.12.2016. Laajempi kuulemi-
nen ei ollut tarpeen. Hanketta koskevia muistutuksia ei ole esitet-
ty.

Rakennusviraston taholta hanketta on pidetty hyvänä ja kannatet-
tavana eikä kiinteistövirastolla ollut huomautettavaa.

Hankkeen laajuus

Paloluokka P1

Lausunnot

Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
Lausunto pvm 27.06.2017
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

________________________________________________________________________________
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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:

- hulevesisuunnitelma
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
- kaivu- ja tuentasuunnitelma

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

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

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

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen pitkäaikaisen tontinvuokra-
sopimuksen voimaantuloa; vuokrauksen jatkaminen on tapahtu-
nut koskien jakeluaseman suunnittelua (HEL 2016-006848 T 10
01 01 02 / H2145-3).

Aloituskokoukseen mennessä tulee rakennusvalvontapalveluihin
ilmoittaa vastaava rakennesuunnittelija.

Aloituskokouksessa hankkeeseen ryhtyneen tulee osoittaa ra-
kennuspaikalla tiedotetun lupahakemuksen vireillä olosta lain
edellyttämällä tavalla.
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Hankkeen toimenpiteenä on paikalle asennettava pysyväksi
suunniteltu pohjavesiputki.

Pylonin tarkoituksenmukainen pituus tulee määrittää paikalla
huomioiden rakennusvalvonnan ohjeen XII-2015 mukainen pituus
7,2 metriä.

Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeessa on oltava kirjattuna mahdol-
lista pyörätielinjaa koskeva poikkeamispäätöksen ehto.

Toimitetaan rakennusvalvontapalveluista päätös tiedoksi alueen
liikennesuunnittelusta vastaavalle sekä maaomaisuuden kehittä-
minen ja tontit -palveluun.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a--e §, 119 §, 125 §, 133
§, 135 §.

Päättäjä Hannu Pyykönen
arkkitehti
puh.  310 26316

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Vuokrasopimus
Poikkeamispäätös
Lausunto
Riskimuistio

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, 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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 01.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.09.2022. 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 45-2036-17-A

LP-091-2017-03199

Hakija Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, tilakeskus

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0146-0005
Yläkivenrinne 4

Pinta-ala 17198 m²
Kaava Asemakaava 5784
Lainvoimaisuus 1966
Sallittu kerrosala 8599 m²
Rakennettu kerrosala 5436 m²
Alueen käyttö YO  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue

Pääsuunnittelija Rauhalammi Antti Miika Sakari
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Rauhalammi oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Koulun määräaikaiset väistötilat

Myllypuron peruskoulun tontille sijoitetaan määräaikainen koulu-
rakennus viiden vuoden ajaksi vuoteen 2022 saakka.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee rakennustöiden aloittamis-
oikeutta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Rakennus on siirtokelpoinen, yksikerroksinen, puurakenteinen ja
esteetön uudisrakennus, johon sijoittuu 9 opetustilaa. Julkisivut
ovat puupaneloidut ja osassa pintakäsittelyitä käytetään tehoste-
värejä.

Rakennus sijoittuu rakennuspaikan rakennusalalle. Piha-alueena
toimii paikalla oleva koulupiha. Istutettavan tontinosan puustoa
karsitaan ja nurmialuetta pienennetään.

Rakennuksen poistamisen jälkeen ulkoalueiden pinnoitteet ennal-
listetaan.

Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on E.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennuksen energiatehokkuusluokka alittaa uudisrakennuksen
määräystason 2012.

Rakennusoikeus 8600  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

Opetustoimintaa pal-
velevaa tilaa

5436 617 6053

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 710 m²
Tilavuus 2769 m³
Paloluokka P3

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 14.08.2017
Lausunnon tulos lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö- ja rakennuslain
144 §:n nojalla myönnetään aloittamisoikeus ja lupa rakennustyön
suorittamiseen valmiiksi saakka.

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

15.08.2017 § 211 35

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

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

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

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle tulee hakea hyväksyntä rakennusvalvon-
taviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Aloituskokoukseen mennessä on laadittava kosteudenhallintasel-
vitys sekä nimettävä kosteudenhallintakoordinaattori.

Aloituskokoukseen mennessä on sovittava tarvittavien selvitysten
toimittamisesta rakennusvalvontaviranomaiselle koskien raken-
nuksen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Rakennus saa olla paikallaan 31.12.2022 saakka. Kun rakennus
poistetaan, on asiasta tehtävä purkamisilmoitus rakennuspaikan
laajuustietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Rakennuksen poistamisen jälkeen on sen maa-alan pinnoitteet
ennallistettava.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-g §, 125 §, 133 §, 144 §, 175 §
ja 176 §.
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Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Naapurin kuuleminen

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, 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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 01.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.09.2022. 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 47-1743-17-A

LP-091-2017-01088

Hakija Asoasunnot Uusimaa Oyj

Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0360-0004
Tankomäenkatu 4

Pinta-ala 2737 m²
Kaava 12321
Lainvoimaisuus 2015
Sallittu kerrosala 1900 m²
Rakennettu kerrosala 0 m²
Alueen käyttö AK  Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Laitinen Ilkka Johannes
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Ilkka Laitinen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Helsinki-kerrostalojen rakentaminen

Tankovainion alueella sijaitsevalle rakennuspaikalle rakennetaan
kaksi 4-5-kerroksista asuinrakennusta, joissa on asumisoikeus-
asuntoja. Lisäksi rakennetaan yksikerroksinen rakennus autoka-
tokseksi ja polkupyörävarastoksi.

Rakennushanketta koskien on kaupunkisuunnitteluviraston viras-
topäällikkö tehnyt poikkeamispäätöksen HEL 2017-000693 T 10
04 01, Rakvv 47-104-17-S, Ksv:n hankenumero 5050_39 koskien
kerrosalan ylitystä sekä kerrosten ja autopaikkojen lukumäärää
ehdolla, joka koskee yhteistiloja.

Rakennushanke kuuluu Helsinki-kerrostalon kehittämisprojektiin,
mikä on kirjattu myös tontinluovutusehtoihin.

Pohjaratkaisu
Kummassakin asuinrakennuksessa on yksi porrashuone. Raken-
netaan yhteensä 22 asuntoa. Yhteiskäyttöisiä tiloja rakennetaan
sekä maantaso- että ylimpään kerrokseen. Rakennetaan S-1-
luokan väestönsuoja.

Julkisivut
Pääasiallisena julkisivumateriaalina on puhtaaksi muurattu tiili.
Parvekkeet lasitetaan.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

15.08.2017 § 212 41

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Tontin käyttö
Piha-alueet toimintoineen, pinnoitteineen ja istutuksineen raken-
netaan lupamääräyksenä olevaa erityissuunnitelmaa noudattaen.
Rakennetaan yhteensä 20 autopaikkaa, joista 2 paikkaa osoite-
taan vieraskäyttöön ja 9 paikkaa sijoitetaan katokseen. Paikoitus-
aluetta ja jätejärjestelyitä rajataan muureilla. Hulevesiä viivytetään
ja imeytetään osin tontilla ja osin johtamalla niitä asemakaavan ja
sen pohjalta tehtävien sopimusten mahdollistamalla tavalla ylei-
selle puistoalueelle.
Rakennuspaikka sijoittuu Vartiokylän pohjavesialueelle. Raken-
tamisessa noudatetaan Helsingin kaupungin rakennusvalvontavi-
raston rakentamistapaohjetta tärkeälle pohjavesialueelle raken-
tamisesta.

Esteettömyys
Rakennus ulkoalueineen on suunniteltu esteettömäksi.

Selvitykset
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio on toimitettu.
Sen mukaan hanke on katsottu riskitasoltaan alimpaan R1 (1-3)
luokkaan kuuluvaksi.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu selvitys työmaa-aikaisesta kos-
teudenhallinnasta, perustamistapalausunto sekä pohjaveden hal-
lintasuunnitelmat.
Hankkeen työmaa-aikainen kosteudenhallinta toteutetaan nk.
"Kuivaketju 10" - järjestelmää noudattaen.

Lausunnot
Hanketta on käsitelty Helsinki-kerrostaloprojektia varten peruste-
tussa Helsingin kaupungin eri hallintokuntien edustajien muodos-
tamassa projektiryhmässä. Ryhmän sopimalla tavalla hanke saa-
nut ryhmän hyväksynnän ja asiasta on laadittu pöytäkirja.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille hakemuksen
vireille tulosta ja kuullut naapurit. Naapuritontin 47265/3:n kaksi
yksittäistä osakasta huomauttaa, että rakennuspaikalle tulee ra-
kentaa pientaloja.
Huomauttajat viittaavat aiempiin suunnitelmiin, mikä ilmeisimmin
tarkoittaa alueen aiempaa asemakaavaa, jossa rakennuspaikalle
on osoitettu pientalorakentamista. Rakennuspaikalle sekä sen
vierustan tonteille on laadittu uusi asemakaava nro 12321, joka
on tullut voimaan vuonna 2015. Huomauttajien esille nostama
asia on ratkaistu tuolloin.
Rakennushanke on pääkäyttötarkoitukseltaan voimassa olevan
asemakaavan mukainen.
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Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeamispäätöksessä päätetyn lisäksi muita poikkeamia ei ole.

Rakennusoikeus 1900  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisäksi:
1. on rakennettava autokatos
2. ulkoseinien eteen saa rakentaa viherhuoneita, lasikuisteja, lasi-
tettuja parvekkeita ja luhtikäytäviä
3. saa rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varas-
toja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita. teknisiä tilo-
ja, väestönsuojia sekä harraste-, kokoontumis- ja vastaavia yh-
teistiloja maanpäällisinä enintään 15 %.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 2190 2190
lisäkerrosalaa 3 596 596
Autokatos ja varasto 161 161
MRL 115 § 3 mom. 177 177

Autopaikat Rakennetut 20
Yhteensä 20

Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm
S1 44 1

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 2868 m²
Tilavuus 10465 m³
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 3.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 3.
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Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 15.06.2017
Lausunnon tulos lausunto

Lausunnon antaja Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO
Lausunto pvm 22.06.2017
Lausunnon tulos lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
- piha- ja istutussuunnitelma
- parvekedetaljit

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

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

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

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
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Rakentamisessa on noudatettava rakennusvalvonnan hyväksy-
mää ohjetta: Pohjavesialue - Rakentamistapaohje tärkeälle poh-
javesialueelle rakentamisesta.

Mikäli lupamääräyksenä olevasta hulevesisuunnitelmasta ilme-
nee, että hulevesiä ohjataan puistoalueelle, tulee saadun lausun-
non edellyttämästi suunnitelmat hyväksyttää ja selvittää tarve si-
joitusluvalle Alueidenkäytön- ja valvonnan yksiköstä.

Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja myös Helsingin kau-
pungin geoteknisistä palveluista.

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

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1,6 ja 1,7, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitat-
tava ja allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitet-
tävä rakennusvalvontapalvelulle  viimeistään otettaessa rakennus
käyttöön.

Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-i §:t, 118 §, 125
§, 133 §, 135 §, 171 § ja 172 §.

Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Poikkeamispäätös

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.08.2017, 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.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai 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 01.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.09.2022. 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.


