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Lupayksikön viranhaltijat ovat 3.10.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 323-327
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 6.10.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 7-2529-17-D

LP-091-2017-04572

Hakija Helsingin seurakuntayhtymä

Rakennuspaikka Ullanlinna, 091-007-0106-0024
Korkeavuorenkatu 10

Pinta-ala 1272 m²
Kaava 7948
Lainvoimaisuus 1982
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennukseen saa sijoittaa seu-

rakunnallista toimintaa palvelevia tiloja.

Pääsuunnittelija Klockars Mats Ola
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen muutos

Kantakaupungin umpikorttelissa sijaitsevan, vuonna 1930 valmis-
tuneen asuinkerrostalon katutasossa sijaitsevaan seurakunnan
päiväkerhokäytössä oleviin tiloihin sijoitetaan seurakunnan toimiti-
loja.

Märkäeteinen muutetaan toimistohuoneeksi, pihan yksi ulko-ovi
suljetaan ja korvataan ikkunalla. Keittiö muutetaan toimistohuo-
neeksi ja keittokomeroksi. Kantavaan seinään avataan oviaukko.

Esteetön wc on osoitettu toisessa kerroksessa sijaitsevista seura-
kunnan toimitiloista. Esteetön yhteys toiseen kerrokseen järjeste-
tään uusimalla hissin kori pyörätuolikäyttöön sopivaksi.

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 241 m²
Paloluokka palonkestävä
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________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- iv-suunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- 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.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä Hannu Havas
arkkitehti
puh.  310 26348

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.10.2017, 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 20.10.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.10.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 21.10.2022. 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 20-1695-17-D

LP-091-2017-04473

Hakija Koy Helsingin Henry Fordin kadun Onni c/o Ovenia

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0235-0012
Henry Fordin katu 6

Kaava Asemakaava 6154
Lainvoimaisuus 1970
Alueen käyttö Tv, varastorakennusten ja -laitosten korttelialue

Alueella on vireillä osayleiskaavan laatiminen. Alueella on voi-
massa MRL:n 38 §:n mukainen rakennuskielto ja 128 §:m mukai-
nen toimenpiderajoitus.

Pääsuunnittelija Ahokanto Eija Minerva
arkkitehti
Arkkitehdit Soini & Horto Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos

Teollisuus- ja varastorakennuksessa olevia tiloja muutetaan ko-
koontumiskäyttöön enintään 841 henkilölle.

Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevat studiotilat ja kolme
salitilaa muutetaan kokoontumishuoneistoksi. Ensimmäisessä
kerroksessa toimistotila muutetaan aulaksi. Rakennetaan hissi ja
saniteettitilat.

Tilojen paloturvallisuutta ja ilmanvaihtoa parannetaan.
Hankkeeseen liittyen on toimitettu palotekniset selvitykset.

Autopaikkojen laskennassa on käytetty voimassa olevan asema-
kaavan laskentaperustetta ja kokoontumistilojen osalta 1 ap/200
k-m2. Rakennuspaikan ulkoalueiden järjestelyistä on neuvoteltu
asemakaavan laatijan kanssa ja suunnitelma on saatettu siten
hyväksyttäväksi.

Hakemus liittyy aiempaan lupaan 20-0494-12-D, joka on rauen-
nut. Osa erityissuunnitelmista toimitettu, so. leimattu (rak, iv), em.
lupaan liittyen.

Selvityksiä, kuten asbesti- ja haitta-ainekartoitus, on toimitettu
em. lupaan liittyen edelleen riittäväksi katsottava määrä.
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Lisäselvitys Kiinteistölle on myönnetty 3.7.2012 (20-494-12-D) tilapäinen käyt-
tötarkoituksen muutos kokoontumistilaksi. Aloitusilmoitus on tehty
6.8.2012. Rakennesuunnitelmat on toimitettu 9.8.2012, palokat-
kosuunnitelmat 31.1.2014 ja iv-suunnitelmat 26.2.2015.
Lupa on rauennut.
Luvan hakeminen uusitaan; haetaan lupaa myönnetyn mukaisesti
siten, että erityissuunnitelmia todetaan jo toimitetun.

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

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennuspaikka on rakennuskiellossa.
Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä.
Rakennus sijaitsee alueella, jota koskee asemakaavan määräys
"Tv varastorakennusten ja -laitosten alue". Suunniteltu kokoontu-
miskäyttö on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa.
Asemakaavan laatijalta saadun kannanoton mukaan tilapäisen
luvan mukainen käyttötarkoituksen muutos tukee tulevan alueen
kaavoitusta.
Asemakaavan laatijalla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Poikkeama on vähäinen, perusteltu ja hyväksyttävissä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 2200 m²
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Kokoontumistilat:

Kantavat rakenteet E1 taulukko 6.2.1
Osastoivat rakennusosat E1 taulukko 7.2.1

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoitin. Muutosten alaisis-
sa tiloissa savunpoisto muutetaan nykyvaatimusten mukaiseksi.
Tilat varustetaan suojaustaso 1 mukaisella alkusammutuskalus-
tolla ja poistumisvalaistuksella.

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

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

- Vastaava työnjohtaja

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

- selvitys

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Toimenpide saa olla toteutettuna kauintaan 31.10.2022 saakka,
minkä jälkeen tilat tulee palauttaa viimeisimipien vahvistettujen
piirustusten mukaiseen käyttöön.

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

Lupamääräyksellä "selvitys" tarkoitetaan toimitettujen erityissuun-
nitelmien riittävyyden varmistamista Helsingin kaupungin raken-
nusvalvontapalveluiden tarkastusinsinööreiltä.

Ennen tilojen käyttöönottoa on kokoontumishuoneiston henkilö-
määrää rajoittava tiedote kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoon-
tumistilaan.

Toimenpide saa olla toteutettuna kauintaan 31.10.2022 saakka,
minkä jälkeen tilat tulee palauttaa viimeisimipien vahvistettujen
piirustusten mukaiseen käyttöön.
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Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 172 §, 175 § ja 176 §.
Maankäyttö- ja rakennusasetus 54 §.

Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.10.2017, 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 20.10.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.10.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 21.10.2022. 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 39-2467-17-A

LP-091-2016-07966

Hakija XXXXXXXXX

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0240-0003
Aapontie 7

Pinta-ala 1094 m²
Kaava 8850
Lainvoimaisuus 1985
Sallittu kerrosala 274 m²
Rakennettu kerrosala 99 m²
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO)

Pääsuunnittelija HEIKKILÄ ANTTI VALTTERI
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon ja autosuojan rakentaminen, maalämpöporakaivon

rakentaminen, aidan rakentaminen

Rakennetaan kaksikerroksinen, kellarillinen pientalo ja siihen kyt-
ketty autosuoja.

Kellarikerros rakennetaan kivirakenteisena ja asuinkerrokset puu-
runkoisena. Rakennusten julkisivut verhoillaan vaaleaksi peitto-
maalattavalla vaakalaudoituksella käyttäen tehostevärinä tummaa
harmaata. Rivipeltikate on tumman harmaa.

Rakentaminen ahtaalle rakennuspaikalle edellyttää jossain mää-
rin tontin maaston muokkaamista. Tontin koillisrajan läheisyydes-
sä säilytetään olevaa puustoa, rakennuspaikalta poistetaan puita.
Tilalle istutetaan uusia puita. Aapontien viereisen rajan tuntumaan
rakennetaan aita. Pihan sisäisen ajoväylä on sorapäällysteinen.

Imeytymättömät hulevedet ohjataan painantein sadevesiskaivoon
ja edelleen kunnalliseen hulevesiverkostoon.

Rakennuksen lämmitysjärjestelmä perustuu maanlämpöön, jota
varten tontille porataan porakaivo. Lupahakemuksen liitteenä on
kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston antama kaivuluvan joh-
toselvitys JS1700284, jonka perusteella poraaminen on merkitylle
kaivualueelle mahdollista.
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Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.

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

Poikkeamiset perusteluineen

15 m2:n suuruista autosuojaa ei rakenneta erillisenä vaan se on
kytketty kiinni rakennukseen. Hakija perustelee poikkeamista pin-
nanmuodoiltaan haasteellisen ja ahtaan rinnetontin tehokkaalla
käytöllä.

Autosuojan suurin sallittu koko ylittyy 7 m2. Hakija perustelee rat-
kaisua sillä, että osa autosuojasta on polkupyörien katettua säily-
tystilaa.

Tontin sisäistä rakennusalueen rajaa ylitetään kadun suuntaan n.
0,7 m.

Hulevedet ohjataan hulevesiverkostoon asemakaavan edellyttä-
män tontille imeyttämisen sijasta. Tontti on ahdas eikä tontille
imeyttäminen ole realistista.

Asemakaavamääräyksestä poiketen kadun viereistä aitaa ei
käännetä 45 asteen kulmassa sisäänpäin ajoaukkoa kohti.

Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä naapureilla ole ollut
siitä huomautettavaa.

Rakennusoikeus - asuinkerrosalaa 274 k-m2
- asunnosta erillään oleva autokatos 15 m2 asuntoa kohti

Tontilla on käytetty rakennusoikeutta 104 k-m2.
Hallinnonjakosopimuksen mukaan tällä hallinnanjakoalueella on
rakennusoikeutta 170 k-m2.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 104 168 272
autosuoja 22 22
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kerrosalan ylitys /MRL
115§

6 6

Autopaikat Rakennetut 2
Yhteensä 2

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 301 m²
Tilavuus 880 m³
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

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

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 21.03.2017
Lausunnon tulos lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- Maalämpöjärjestelmän suunnitteluasiakirjat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- lämpökaivon 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 uudis-
rakennusten työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mu-
kaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä ra-
kennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Porareikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimit-
taus on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt. Kaupunkimit-
tausosastolta pyydetään reikää koskeva sijaintikatselmus ennen
reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voidaan selvittää.
Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, että poraustyön
suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta ja porareiän
kaltevuudesta esitetään kaupunkimittausosastolle karttatietojen
päivittämistä varten.

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

Kadun varteen rakennettava aita saa olla enintään 1,2 metrin kor-
kuinen maantasosta lukien. Aita pitää peittomaalata ympäristöön
soveltuvalla värisävyllä, ei kuitenkaan valkoisella.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
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Sovelletut oikeusohjeet

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

Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä Päivi Tuomola
lupa-arkkitehti
puh.  310 26402

________________________________________________________________________________

Liitteet Naapurin kuuleminen
Rakennusoikeuslaskelma
Keskikorkeuslaskelma
Kellarin maanalaisuustarkastelu
Porareiän johtotieselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.10.2017, 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 20.10.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.10.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 21.10.2022. 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 39-2506-17-D

LP-091-2017-04887

Hakija XXXXXXXXX

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0101-0010
Leppälinnuntie 6

Pinta-ala 1088 m²
Kaava 6799
Lainvoimaisuus 1972
Sallittu kerrosala 272 m²
Rakennettu kerrosala 286 m²

Pääsuunnittelija WESTERBACK MIKA EINO
arkkitehti
Creago Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon muutos ja osittainen purkaminen

Hallinnanjakosopimustontille on rakennuslautakunta myöntänyt
poikkeamispäätöksen 21.2.2017 (lupatunnus 39-3079-16-S).
Päätöksessä on hyväksytty poikkeaminen asemakaavamääräyk-
sen mukaisesta asuntojen lukumäärästä siten, että tontille saa ra-
kentaa kaksi asuntoa kahteen erilliseen pientaloon. Tontin toiselle
pientalolle on myönnetty rakennuslupa 2.3.2017 (lupatunnus 39-
2050-16-A).

Vanhemman pientalon vuonna 1999 rakennetusta siipiosasta pu-
retaan 14 k-m2, jotta uudisrakennuksen rakentamiseen vapautuisi
rakennusoikeutta. Siipiosasta poistetaan aputilaa ja saunaosasto
järjestellään uudelleen.

Muutosalueelle tehdään osastoivat rakenteet toisen samalla ton-
tilla rakenteille olevan pientalon lähellä sijaitsemisen vuoksi.

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.

Kuuleminen Uudisrakennuksen lupahakemuksen yhteydessä suunnitelma
myös olevan asuinrakennuksen muuttamisesta on esitetty naapu-
reille. Erillinen ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulos-
ta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja si-
jainti huomioon ottaen.
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Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 286 14 272
varasto 13 13
kerrosalan ylitys /MRL
115§

7 7

Kellaritilaa 18 18

Hankkeen laajuus

Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

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

Osastoivat rakenteet muutosalueelle, koska uudisrakennus alle 8
metrin etäisyydellä.

________________________________________________________________________________
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

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
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Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- purettu
- 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.

Purkutyö ja päätyrakenteiden osastointi tulee olla hyväksytysti
suoritetut loppukatselmuksessa ennen lupapäätöksen 39-2050-
16-A mukaisen pientalon osittaistakaan käyttöönottoa.

Sovelletut oikeusohjeet

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

Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä Päivi Tuomola
lupa-arkkitehti
puh.  310 26402

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.10.2017, 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 20.10.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.10.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 21.10.2022. 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 45-2472-17-A

LP-091-2017-05453

Hakija XXXXXXXXX

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0027-0017
Marjaniemenranta 8b

Pinta-ala 1451 m²
Kaava 10835
Lainvoimaisuus 2001
Sallittu kerrosala 363 m²
Rakennettu kerrosala 210 m²
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO).

Pääsuunnittelija Rahunen Mika Joel
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Sintonen-Rahunen-Karjalainen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Vanhan rakennuksen purkaminen, kahden pientalon ja maa-

lämpökaivojen rakentaminen

Rinnetontille rakennetaan kaksi osaksi kaksikerroksista pientaloa.

Purettava pientalo on valmistunut vuonna 1985. Rakennuspaikka
kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on yli 13 vuotta vanha.
Kaupunkisuunnitteluvirastolla ja kaupunginmuseolla ei ole ollut
huomauttamista purkamisen johdosta. Maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta tiedottaminen kaupun-
ginhallitukselle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle ei ole tarpeen.

Uudisrakennuksen ulkoseinän verhoiluna on vaalea rappaus ja
vesikatteena on pelti.

Uudisrakennusten sisäänkäynnit eivät ole esteettömiä tontin
maaston muodoista ja korkeuseroista johtuen. Pihan puolelle on
suunnitelmassa esitetty luiskavaraus.

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

Rasitesopimuksessa (päiväys 24.9.2017) on sovittu tämän kiin-
teistön ja määräalojen 91-45-27-3-M602 ja 91-45-27-3-M603 kes-
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ken mm. yhteisistä kulkuyhteyksistä, putkikaivannoista, laiturin
käytöstä ja jätekatoksesta.

Tontin hulevesijärjestelyt esittävä suunnitelma on toimitettu ra-
kennusvalvontaan.

Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota
varten tontille porataan kaksi lämpökaivoja.

Kuuleminen Hakija on kuullut naapureita poikkeamisen johdosta ja ilmoittanut
lupahakemuksen vireille tulosta. Naapureilla ei ole ollut huo-
mautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Alueella on sallittua rakentaa yksi asunto tontin jokaista täyttä 750
m² kohti. Tämän tontin pinta-ala on 1451m². Tontille on nyt suun-
niteltu yksi asunto / tontin 726 m² kohti.

Poikkeaminen on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ol-
lut huomautettavaa. Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä
kaavoittajalla ole siitä huomautettavaa.

Rakennusoikeus e=0,25 (363 m²)
Autotalleja, -katoksia, asunnon ulkopuolisia varastotiloja ja muuta
talousrakennustilaa sekä lasikuisteja, viherhuone- ja kasvihuone-
tilaa pinta-alaltaan yhteensä enintään 20 % sallitusta asuntoker-
rosalasta (74 m²).

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Ra-
kenne-

taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 210 363 210 363
autosuoja-ja varastoti-
laa

73 73

Ulkoseinän 250 mm
ylit.

36 36

Autopaikat Yhteensä 4
Rakennetaan 4

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 550 m²
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Tilavuus 1880 m³
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

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

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 08.09.2017
Lausunnon tulos lausunto

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 28.08.2017
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 21.08.2017
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

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- lämpökaivon 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.

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

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

Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien
hyväksikäyttämisestä.

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

Ennen lämpökaivojen poraamiseen ryhtymistä on rakennusval-
vontaan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten
varmistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään
lämpöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella
rakennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tar-
vittavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava ter-
veellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.
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Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikat-
selmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voi-
daan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, et-
tä poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille
karttatietojen päivittämistä varten.

Energiaselvitykset on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönot-
toa.

Ennen kuin rakennus hyväksytään käyttöön otettavaksi, on rasit-
teiden pysyvyys tämän tontin ja määräalojen 91-45-27-3-M602
(tuleva tontti 91-45-27-19) ja 91-45-27-3-M603 (tuleva tontti 91-
45-27-18) välillä varmistettava rakennusvalvontaviranomaisen
hyväksymällä tavalla.

Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.

Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 125 §, 127 §,
133 §, 135 §, 139 § ja 175 §

Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä Pirjo Malm-Kastinen
lupa-arkkitehti
puh.  310 26411

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Kerrosalalaskelma
Rasitesopimus
Kaivuluvan johtoselvitys
Kaavoittajan kannanotto
Kaupunginmuseon lausunto
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.10.2017, 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 20.10.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 21.10.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 21.10.2022. 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.


