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Lupayksikön viranhaltijat ovat 22.8.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 215-219

____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 24.8.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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MUUTOSLUPA

Tunnus 8-2037-17-BM

LP-091-2017-02677

Hakija Kiinteistö Oy Helsingin Satamakatu 3

Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0150-0002
Satamakatu 3

Pinta-ala 5775 m²
Kaava Asemakaava 10509
Lainvoimaisuus 1999
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Myymälätiloja saa sijoittaa vain ensimmäiseen kerrokseen ja yk-
sittäisen myymälän koko saa olla enintään 500 k-m².

Alueelle saa sijoittaa asuntoja.

Suojeltava rakennus. Rakennus on kaupunkikuvallisesti arvokas.
Sitä ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia muutos- tai li-
särakentamistoimenpiteitä, jotka turmelevat katujulkisivun tai ka-
dun puoleisen vesikaton kaupunkikuvallista arvoa.

Rakennus sijaitsee RKY 2009 alueella: Katajanokan vanha osa.

Pääsuunnittelija Trapp Robert Christoffer
arkkitehti
L Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Rakentamisen aikaisia muutoksia pääkonttorirakennuksen

käyttötarkoituksen muutoshankkeessa

Rakennuslautakunta on 29.09.2015 myöntänyt rakennusluvan 8-
0963-15-B koko korttelin kokoisen, tyhjilleen jääneen Keskon
pääkonttorirakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle ja osittai-
selle laajennukselle asunnoiksi, liiketiloiksi ja hotelliksi.

Kiinteistön omistaja on vaihtunut ja sen seurauksena suunnitel-
maa halutaan tarkistaa. Muutokset koskevat sekä asuinsiipiä (A ja
B), hotellisiipeä (C) että niiden välistä pysäköintihallia.

Asuinsiipien hallinnollista rajaa on tarkennettu. A-siivessä muu-
tama asunto on jaettu kahdeksi pienemmäksi. B-siipeen sijoite-
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taan uuden omistajan omia vuokra-asuntoja ja sen asuntoja-
kauma on muuttunut merkittävästi aikaisempaan lupaan verrattu-
na. Nyt kaikista B-siiven asunnoista on yhteys kahteen porras-
huoneeseen päätyhuoneistoja lukuun ottamatta. Asumista palve-
levat aputilat on päivitetty vastaamaan muutoksia.

Muutosten seurauksena asuntojen määrää lisääntyy 116 asun-
nosta 171 asuntoon, jonka seurauksena asuntojen keskipinta-ala
laskee 77,8 m²:stä 51,5 m²:iin.

C-siiven hotellihankkeeseen on kiinnitetty hotellioperaattori ja ho-
tellitiloja on muutettu operaattorin konseptin mukaisiksi. Hotelli-
huoneiden lukumäärää ja palvelutiloja ( spa-/saunaosasto) on li-
sätty ja hissiaulan sijaintia on tarkistettu. Hotellihuoneisiin on lisät-
ty keittomahdollisuus.

Muutosten seurauksena hotellin huonemäärää lisääntyy 240 huo-
neesta 263 huoneeseen.

Kruunuvuorenkadun varrella sijaitseville liiketiloille on suunnitel-
massa esitetty uudet sisäänkäynnit suoraan kadulta. Samalla C-
portaan sisäänkäyntiä on muokattu.

Ilmanvaihtokoneiden sijaintia on tarkistettu. A-siiven asunnot ja B-
siiven 6.kerroksen asunnot varustetaan asuntokohtaisilla ilman-
vaihtokoneilla, jotka on varustettu lämmön talteenotolla.

Suunnitelman tarkennukset aiheuttavat muutoksia eräisiin kanta-
viin rakenteisiin, taloteknisiin suunnitelmiin,  palo-osastointiin sekä
savunpoistojärjestelyihin.

Julkisivukorjauksen yhteydessä uusittavien ikkunoiden sijaintia
suhteessa ulkoseinäpintaan on vähäisessä määrin tarkistettu ra-
kennusfysikaalisin perustein.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Asemakaavamääräyksestä (myymälätiloja saa sijoittaa 1. kerrok-
seen) poiketen C-siipeen Kanavakadun puolelle esitetään kaksi-
kerroksinen 180 k-m2 liiketila, josta 135 k-m2 sijaitsee kellarissa.
Perusteluna todetaan, että esitetty ratkaisu aktivoi Kanavakatua
ja mahdollistaa rakennuksen tehokkaan käytön aktivoimalla va-
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jaakäytössä olevat tilat, joita ei tarvita hotellin aputiloiksi.

Esteetön kulku osaan A- ja B-portaiden asunnoista ei toteudu
olemassa olevan rakennuksen tasoeroista ja uusista akustisista
välipohjarakenteista johtuen. Näitä asuntoja on yht. 13 kpl 171
asunnosta.

Esteettömiä hotellihuoneita lukuun ottamatta, hotellihuoneiden
kylpyhuoneiden kynnyskorkeus on 60 mm, olemassa olevan väli-
pohjan rakenteiden säilyttämisestä johtuen.

Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 3725 m²

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Noudatetaan alkuperäisen lupapäätöksen 8-0963-15-B lupamää-
räyksiä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 § a-g, 118 §, 133 §, 135
§, 175 §.

Päättäjä Hannu Havas
arkkitehti
puh.  310 26348

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2017, 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 08.09.2017.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 20-1816-17-A

LP-091-2017-04302

Hakija Helsingin kaupungin liikennelaitos, HKL

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0178-0002
Hylkeenpyytäjänkatu

Pinta-ala 9286 m²
Kaava Asemakaava 10800
Lainvoimaisuus 2001
Alueen käyttö ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitos-

ten korttelialue.
h Öljysäiliön huoltoalueeksi varattu alue. Aluetta ei saa aidata
puisto- ja katualueita vastaan.

Pääsuunnittelija Rusanen Nina Hanna Karolina
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Sähkönsyöttöaseman rakentaminen

Rakennetaan sähkönsyöttöasema, joka palvelee Hernesaaren
raitiotietä.

Rakennuspaikalla, joka on asuinkerrostalojen lähituntumassa, si-
jaitsee entuudestaan öljysäiliörakennus. Rakennus sijoitetaan ra-
kennusalalle, joka on varattu öljysäiliön huoltoalueeksi.

Rakennus koostuu yhdestä betonirunkoisesta kappaleesta. Ra-
kennus on puolilämmin ja se on miehittämätön. Rakennukseen si-
joitetaan keskijännitekojeisto-, tasasähkökojeisto-, ilmanvaihtoko-
je- sekä muuntajatilat.

Julkisivupinnat ovat metallia, rakennetaan viherkatto.

Hanketta koskien on toimitettu perustamistapalausunto sekä palo-
tekninen muistio, jossa todetaan, ettei pelastusviranomaisella ole
huomautettavaa hankkeesta.

Energiaselvityksen toimittaminen on katsottu ilmeisen tarpeetto-
maksi.
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Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on kuullut naapureita poikkeamisen
johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta. Naapureil-
la ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Asemakaavassa rakennuspaikka on varattu öljysäiliöiden huolto-
alueeksi.
Poikkeama on enintään vähäinen ja hyväksyttävissä.
Asemakaavan laatijalla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

Sähköasema 79 79

Hankkeen laajuus

Paloluokka P3

________________________________________________________________________________
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
- pohjakatselmus
- 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.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 125 §, 133 §, 135 §, 171 § ja 172 §.

Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Kaavoittajan kannanotto
Hankesuunnitelma
Naapurikuulemisasiakirjat

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2017, 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 08.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 09.09.2022. 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 28-2091-17-B

LP-091-2017-03063

Hakija Kårkulla Fastighets Ab

Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0248-0010
Puusuutarintie 19

Pinta-ala 2450 m²
Kaava 9657
Lainvoimaisuus 1990
Sallittu kerrosala 1000 m²
Rakennettu kerrosala 686 m²
Alueen käyttö Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortte-

lialue (YS)

Pääsuunnittelija Valkeavirta Matti Sakari
arkkitehti
Rakennusarkkitehti Taina Valkeavirta

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimintakeskuksen laajentaminen ja talousrakennuksen ra-

kentaminen

Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 1990 valmistunut kehitys-
vammaisten päivätoimintakeskus, jonka koilliskulmaan on suunni-
teltu yksikerroksinen laajennusosa. Samalla nykyisen rakennuk-
sen eteläsiiven varastoon ja ryhmähuoneeseen tehdään vähäisiä
muutoksia. Pihalle rakennetaan uusi puurakenteinen talousra-
kennus, joka käsittää auto- ja jätekatoksen sekä varaston.

Laajennuksen julkisivujen materiaalit ja värit noudattelevat alku-
peräisen rakennuksen mallia. Julkisivuissa on pystypaneeliver-
hous ja katteena on peltikate.

Pihan kivituhkapintaiset alueet asfaltoidaan, koska suuri osa käyt-
täjistä on liikuntakyvyltään rajoittuneita.

Kosteudenhallintaselvitys on toimitettu lupahakemuksen yhtey-
dessä.

Muistio pelastuslaitoksen kanssa käydystä neuvottelusta on toimi-
tettu hakemuksen liitteenä.
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Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut lupahakemuksen vireille
tulosta.

Kiinteistön 28-248-9 (Puusuutarintie 17) edustaja huomauttaa laa-
jennuksen sijoittamisesta lähelle tontin rajaa. Naapurikuulemisen
yhteydessä on huomautettu myös siitä, että rakennuksen poh-
joispuolelle suunniteltu katos on liian suuri.

Hakijan vastineen mukaan rakennusalan pienet ylitykset johtuivat
lähtötietojen epätarkkuudesta. Sijaintilausunnon perusteella
suunnitelmaa on täsmennetty siten, että rakennus sijaitsee kaa-
van mukaisella rakennusalalla. Pohjoispuolen katos on pienen-
netty rakennusjärjestyksen mukaiseksi.

Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Rakennusoikeus 1000  Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

talousrakennuskerros-
alaa

45 45

sosiaalitointa ja ter-
veydenhoitoa palvele-
vien rakennuste

686 262 948

Autopaikat Rakennetut 7
Yhteensä 7

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 307 m²
Tilavuus 1050 m³
Muutosalue 68 m²
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

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

Autosuojat RakMK E4
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Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 20.06.2017
Lausunnon tulos lausunto

Lausunnon antaja Tonttiosasto (Kaupunki naapurina)
Lausunto pvm 29.06.2017
Lausunnon tulos ehdollinen

Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
Lausunto pvm 10.05.2017
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

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

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
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- 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.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kosteudenhallin-
nasta vastaava henkilö (kosteudenhallintakoordinaattori) raken-
nusvalvonnalle viimeistään aloituskokouksessa. Tällöin on myös
esitettävä työmaa-aikaisen kosteudenhallinnan valvontasuunni-
telma.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1.5, jonka johdosta ilmanvuotoluku on mitattava ja allekirjoitettu
ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvon-
taan viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Päätösote toimitetaan huomautuksen tehneelle naapurille kiinteis-
töllä 28-248-9 (Puusuutarintie17).

Sovelletut oikeusohjeet

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

Päättäjä Pirjo Pekkarinen-Kanerva
arkkitehti
puh.  310 26421

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Naapurin kuuleminen
Hankekuvaus
Naapurin huomautuskirje
Palo- ja pelastusteknisen palaverin muistio
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Vastine naapurin huomautukseen

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2017, 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-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

22.08.2017 § 217 19

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

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 08.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 09.09.2022. 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 38-1999-17-B

LP-091-2017-01173

Hakija Keskinäinen Kiinteistö Oy Malmin Kankirauta

Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0171-0031
Kankiraudantie 6

Pinta-ala 20893 m²
Kaava 11829
Lainvoimaisuus 2009
Sallittu kerrosala 20893 m²
Rakennettu kerrosala 9249 m²
Alueen käyttö Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T)

Pääsuunnittelija Isoviita Mika Pekka Antero
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Hanhirova & Co Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Noutokatoksen ja varastomyymälän laajentaminen

Laajennetaan nykyistä noutokatosta. Osa nykyistä noutokatosta
siirretään uuteen kohtaan. Nykyisen varaston jatkeeksi rakenne-
taan avokatos. Tehdään muutoksia nykyisessä noutokatoksen yh-
teydessä olevassa taukotilassa.

Rakennetaan uusi konttirakenteinen ulkokassa myymäläraken-
nuksen luoteispuolelle.

Pysäköintialueen järjestelyjä.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Uusi osa noutokatosta on lähempänä (2 m)  tontin kaakkoisrajaa
kuin asemakaava sallii (4 m). Hakija perustelee poikkeamista sil-
lä, että uusi katoksen osa noudattaa samaa ulkoseinälinjaa kuin
nykyinen katos.

Poikkeamisella ei ole vaikutusta naapurin etuun, sillä naapurina
on puisto ja sitä voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna.
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Rakennusoikeus e=1,0 eli 20893 kem

Saa tontin rakennetusta kerrosalasta enintään 50 % käyttää
myyntinäyttely-, toimisto- ja muihin vastaaviin tiloihin, kuitenkin si-
ten, että toimistotiloja saa rakentaa enintään 25 % kerrosalasta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

liikerakennusten ker-
rosalaa

2710 30 2740

toimistorakennusten
kerrosalaa

241 241

varastorakennusten
kerrosalaa

3035 876 3911

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 906 m²
Tilavuus 3590 m³

Lausunnot

Lausunnon antaja Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
Lausunto pvm 12.06.2017
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja

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

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- 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 115 §, 117 §, 117a, d ja e §, 125 §,
133 § ja 175 §

Päättäjä Salla Mustonen
arkkitehti
puh.  310 26445

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2017, 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 08.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 09.09.2022. 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-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

22.08.2017 § 218 26

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

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 45-2088-17-A

LP-091-2017-05667

Hakija XXXXXXXXXX

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0276-0005
Lappeentie

Pinta-ala 600 m²
Kaava 10549
Lainvoimaisuus 1998
Sallittu kerrosala 150 m²
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO)

Pääsuunnittelija Jussila Kari Lauri Markus
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon rakentaminen

Rakennetaan 1 1/2 kerroksinen puuverhoiltu pientalo, jossa vesi-
kate on peltiä.

Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön ja maantasokerros on ti-
lamitoitukseltaan esteetön selviytymiskerros.

Kiinteistön ja kantakiinteistön välille on laadittu rasitesopimus joh-
toalueesta.

Alustava hulevesisuunnitelma on toimitettu hakemuksen yhtey-
dessä.

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

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille hakemuksen vireille tulosta.
Naapuritonttien 45433/151-5 ja 454337276-4 haltijat ovat esittä-
neet hakemuksesta seuraavat huomautukset: Edellytämme että
vähimmäisetäisyyksiä naapurirajoista noudatetaan.

Rakennusoikeus 150 m²
Lisäksi autotalleja, -katoksia tai muita asuntojen ulkopuolisia tiloja
25 % rakennusoikeudesta; 37,5 m².
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Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 150 150
lisäkerrosalaa 0 0
Ulkoseinän 250 mm
ylit.

5 5

Autopaikat Rakennetut 2
Yhteensä 2

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 155 m²
Tilavuus 480 m³
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
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

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

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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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.

Rasitesopimuksen mukaisesti johtojen rakentamisen yhteydessä
kaivettu alue kunnostetaan yhteisvastuullisesti entiselleen. Rasi-
tealueella ei saa suorittaa sellaisia rakentamis-, kaivamis- tai istu-
tus- yms. töitä, jotka voivat vaikeuttaa johtojen käyttöä ja kunnos-
sapitoa.

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

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje

Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureil-
le.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 125 §, 133 §
ja 135 §
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Päättäjä Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh.  310 26407

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Naapurin kuuleminen
Rasitesopimus
Naapurin huomautus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.08.2017, 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 08.09.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.09.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 09.09.2022. 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-



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

22.08.2017 § 219 33

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

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.


