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Lupayksikön viranhaltijat ovat 14.11.2017 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 421-427
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 4-2786-17-D

LP-091-2017-06126

Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0066-0003
Kalevankatu 8-10

Pinta-ala 3206 m²
Kaava 11300
Lainvoimaisuus 2004
Sallittu kerrosala 6016 m²
Rakennettu kerrosala 6149 m²
Alueen käyttö Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)

merkintä ark:
Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ra-
kennusten rakennusala. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa
suorittaa sellaisia purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät ka-
dun- tai puistonpuoleisten julkisivujen ja vesikattojen tai sisätilojen
rakennustaiteellista
arvoa ja tyyliä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu
tämän pyrkimyksen vastaisia toimenpiteitä, on rakennuksen kor-
jaus- ja muutostyöt pyrittävä tekemään entistäen.

Rakennus kuuluu kaupunkisuunnitteluviraston  Opintiellä -
inventoinnin mukaisesti luokkaan 1 arkkitehtonisen laatunsa ja
kaupunkikuvallisen merkityksensä vuoksi.

Pääsuunnittelija Hormia Mikko Ylermi
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Ressun lukion toiminnallinen ja tekninen laaja peruskorjaus.

Kokoontumistilaksi hyväksyminen.

Yleistä

Ressun lukion rakennus koostuu eri aikoina valmistuneista osista,
jotka on rakennettu alun perin kahdelle erilliselle tontille. Koulu
siirtyi toimimaan nykyiselle paikalleen jo pian perustamisensa jäl-
keen, vuonna 1892, entisen fysikaalisen hoitolaitoksen rakennuk-
seen.
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Tämä rakennus muodostaa nykyisen koulutalon Annankadun
puoleisen pään kaksi alinta kerrosta. Rakennusta korotettiin kol-
mannella kerroksella ja laajennettiin salisiivellä vuonna1895. Kou-
lua laajennettiin edelleen viereiselle tontille vuosina 1912-14, jol-
loin se rakennettiin lähes nykyiseen laajuuteensa.

Koulussa on toteutettu vuosikymmenten kuluessa useita toimin-
nan vaatimia tilamuutoksia sekä koko rakennusta koskenut pe-
ruskorjaus 1980-luvulla. Tässä yhteydessä rakennettiin lisäksi
mm. porrashuone liikuntasalin ja päärungon liityntäosaan sekä
hissi.

Tällä rakennusluvalla 4-2786-17-D tehdään koulutalon laaja toi-
minnallinen ja tekninen perusparannus tämän hakemuksen liit-
teenä toimitetun hankekuvauksen mukaisesti. Hankkeessa korja-
taan kaikki julkisivupinnat rappauskerroksineen ja värjätään toimi-
tetun värisuunnitelman mukaisesti. Ullakolle rakennetaan uudet
IV-konehuoneet ja katoille tehdään uusia IV-piippuja ja vanhoja
laajennetaan. Vesikatteet ja ullakkorakenteita uusitaan.
Sisätilat perusparannetaan, LVIS-tekniikka uusitaan.

Pohjakerroksessa rakennetaan uudet keittiötilat vanhoihin ulko-
wc ja -varastotiloihin. Keittiö- ja ruokasalitiloissa alapohjien kor-
keusasemaa madalletaan ja salaojitusta parannetaan.

Salit ja käytävät perusparannetaan konservointiperiaatteella ai-
kaisempaa ilmettä palauttaen, asemakaavan suojelumääräyksen
mukaisesti. Käytäviä avarretaan muuttamalla umpiseiniälasisei-
niksi 1-3 kerroksessa mm. uudemman osan käytävien päädyssä,
uuden ja vanhanosan nivelessä, sekä vanhalla puolella kaareva-
seinäisen luokan kohdalla.

Sisämaalaukset tehdään erillisen, konservaattorin tekemään väri-
tystutkimukseen perustuvan, värisuunnitelman mukaan. Värisävyt
ja käsittelyt määritellään yhteistyössä Kaupunginmuseon kanssa.

Kokoontumistilaksi ilmoitettujen juhlasalin ja voimistelusalin suurin
sallittu henkilömäärä on 300 henkilöä.

Rakennus on suunniteltu esteettömäksi ja esteettömyysselvitys
on toimitettu.

Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimi-
tettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.
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Rakenteellisen turvallisuuden, rakennusfysikaalisen toimivuuden
ja paloturvallisuuden riskiarviot on toimitettu. Niiden mukaan han-
ke on katsottu riskitasoltaan alimpaan R1 (1-3) luokkaan kuulu-
vaksi.

Toimenpiteet eivät koske merkittävällä tavalla historiallisesti ja ra-
kennustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.

Hakijan ilmoittama korjausasteprosentti on 50 %.

Lisäselvitys Rakennuksessa on kattava automaattinen paloilmoitinjärjestelmä.
Paloilmoitinkeskus sijaitsee pohjakerroksen tuulikaapissa.
Rakennuksessa toteutuu kerrososastointi kaikkien kerrosten ja ul-
lakon välillä.
Rakennus on pääosin betonirakenteinen, mutta lisäksi on vanhoja
puisia kantavia vaakarakenteita. Puisia vaakarakenteita vahviste-
taan vastaamaan nykyvaatimusten luokitusta R60.

Tilojen palokuormaryhmä on paloteknisen selvityksen mukaan al-
le 600MJ/m2

 Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat

Opetustoiminnassa esiintyy kemian opetuksen osalta kemikaaleja
siten, että toiminnanharjoittaja on tästä syystä laatinut kohteeseen
räjähdyssuojausasiakirjan. Peruskorjauksen yhteydessä ATEX-
selvitys ja mahdollisesti räjähdyssuojausasiakirja tulee tarvittaes-
sa päivittää (toiminnanharjoittaja).

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

Poikkeamiset perusteluineen

Kellarikerroksen pyörätuolikäyttäjille sopiva wc ja jotkut kulku-
väylät eivät ole aivan RakMK F2 ohjemittojen mukaiset, peruste-
luna on olemassa olevat rakenteet ja että kyseessä on suojeltu
arvorakennus, vrt Esteettömyysselvitys

Eräät poistumistie-etäisyydet ja -leveydet eivät ole aivan mää-
räysten mukaiset, perusteluna on että poistumisturvallisuutta on
kuitenkin parannettu ja että kyseessä on suojeltu arvorakennus.
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Hankkeen laajuus

Muutosalue 6189 m²
Paloluokka palonkestävä
________________________________________________________________________________
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:

- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvontavi-
raston lisäksi kaupunginmuseosta.

Aloituskokouksessa sovitaan järjestettävien välikatselmusten pe-
riaatteista, joihin kutsutaan kaupunginmuseon edustaja raken-
nusvalvonnan edustajan lisäksi. Katselmuksien periaatteista tulee
sopia hakijan ja kaupunginmuseon välillä ennen aloituskokousta.
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavi-
ranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Hankkeeseen ryhtyneen selvitys kosteudenhallinnasta ei sisällä
ryhtyvän omaa resursointia kosteudenhallinnan valvontaan eikä
selkeitä vaatimustasoja esim. vesikattomuutoksen suojausten
suhteen.

Ennen aloituskokouksen järjestämistä on rakennushankkeeseen
ryhtyvän huolehdittava, että hankkeelle on laadittu kosteudenhal-
linnan toteutuksen laatusuunnitelma, joka sisältää toteuttajan
osaamisen ja voimavarojen arvioinnin asetettuihin vaatimuksiin
nähden, toteuttajan hankeorganisaation kuvauksen ja sen vas-
tuuhenkilöt, tarkastuksen periaatteet vastuineen, perehdyttämisen
ja tiedonkulun varmistamisen sekä suunnitelman laadunvalvon-
nan toimenpiteistä ja niiden dokumentoinnista. Kohteeseen edel-
lytetään kiinnitettäväksi kosteudenhallinnasta vastaava työnjohta-
ja.

Kunkin kokoontumistilan ja salin seinään näkyvälle paikalle on
kiinnitettävä metallinen -tai vastaava kyltti, joka kertoo samanai-
kaisesti tilassa oleskelevien henkilöiden enimmäismäärään, suo-
meksi ja ruotsiksi.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 118§,117§, 125§,133§,135§
Maankäyttö- ja rakennusasetus 54 §

Päättäjä Markku Lehtinen
arkkitehti
puh.  310 26429

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Hankesuunnitelma
Selvitys liikkumisesteettömyydestä

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, 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

14.11.2017 § 421 8

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 01.12.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.12.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.12.2022. 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 4-2818-17-D

LP-091-2017-08091

Hakija Senaatti-kiinteistöt

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0077-0016
Bulevardi 23-27

Pinta-ala 5429 m²
Kaava 8501
Lainvoimaisuus 1982
Sallittu kerrosala 6381 m²
Rakennettu kerrosala 4943 m²

Pääsuunnittelija Freese Simo
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Freese Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Julkisivumuutos. Vesikaton uusiminen ja kattorakenteiden

vahvistaminen.

Nk. Aleksanterin Teatterin, teatterirakennuksen vanhimman osan,
vuodelta 1879, näyttämön ja katsomon päällä oleva vesikatto (ylin
satulakattopinta) uusitaan. Katsomon päällä olevia kantavia ra-
kenteita vahvistetaan. Vanhat kattotuolit jäävät paikalleen, mutta
niiden lomaan tulee uudet palkit ja vetotangot. Vesikaton pintaa
nostetaan 50-80 mm nykyisestä katon tuuletuksen varmista-
miseksi. Harjalle tehdään katon tuuletusta parantava rakokotelo.
Katto varustetaan lumiesteillä, kattosilloilla ja -tikkailla. Uusi ylim-
män katon talotikas sijoitetaan luoteisjulkisivulle.

Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio on tehty. Hanke on katsot-
tu riskitasoltaan vaativimpaan R3 (1-3) luokkaan kuuluvaksi, ja on
erittäin vaativa. Riskiarvion mukaan hankkeessa on mm. muu
paikalla valmistettu rakenne, jänneväli yli 15 m.

Rakenteellinen turvallisuus varmistetaan hankeorganisaation
omilla laadunvarmistustoimenpiteillä ja ulkopuolisen tarkastuksen
avulla.

Lisäselvitys Teatterirakennuksen katon rakenteitten korjaamiselle ja kattoristi-
koitten tuennalle on saatu rakennusvalvonnan lausunto 4-1697-
15-Z.
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Kosteudenhallintaselvitys on toimitettu lupahakemuksen yhtey-
dessä. Hankkeessa käytetään Kuivaketju10-toimintamallia. Hank-
keeseen on nimetty kosteudenhallintakoordinaattori.

Museovirasto kohteen museoviranomaisena on tietoinen tehtävis-
tä toimenpiteistä, ja heitä on pyydetty lausumaan asiassa.

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

Hankkeen laajuus

Paloluokka palonkestävä
________________________________________________________________________________
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:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- loppukatselmus

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

Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvonta-
palvelun lisäksi Museovirastosta.

Aloituskokouksessa sovitaan järjestettävien välikatselmusten pe-
riaatteista, joihin kutsutaan Museoviraston edustaja rakennusval-
vontavalvontapalvelun lupayksikön edustajan lisäksi. Katselmuk-
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sien periaatteista tulee sopia hakijan ja Museoviraston edustajan
välillä ennen aloituskokousta.

Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta.

Työssä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

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

Päättäjä Markku Lehtinen
arkkitehti
puh.  310 26429

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Kosteudenhallintaselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.12.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.12.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.12.2022. 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 4-2895-17-D

LP-091-2017-07215

Hakija Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0170-0004
Lapinlahdenkatu 16

Pinta-ala 19402 m²
Kaava 9771
Lainvoimaisuus 1992
Sallittu kerrosala 20300 m²
Rakennettu kerrosala 17922 m²
Alueen käyttö Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kortte-

lialue (YS)

Pääsuunnittelija Remes Tuomo
arkkitehti
Arkkitehdit NRT Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos

Marian sairaalarakennus 5 on vuonna 1895 valmistunut 5-
kerroksinen kiinteistö, joka on aiemmin toiminut talousrakennuk-
sena. Rakennuksen kerrokset 1-3 , muutetaan tällä rakennuslu-
valla toimitetun hankekuvauksen, tehtyjen selvitysten ja suunni-
telmien mukaisesti tilapäisesti määräajaksi 5.11. 2021 saakka
start-up yritysten toimistotiloiksi rakennusten sisäpuolisten tilojen
muutostöillä, sekä vähäisillä sisäänkäyntisivun muutostöillä.

Pääosa kerrosten vanhoista kevyistä väliseinistä puretaan ja
muodostetaan suurempia startup-avotoimistotiloja sekä rakenne-
taan uusi wc-tiloja ja minikeittiöitä.

Oleviin kantaviin väliseiniin tehdään joitakin uusia aukotuksia.
Vanhan keittiön ja yläpuolisen kerroksen välipohja puretaan osit-
tain tilojen avartamiseksi sekä kulkuyhteyksien helpottamiseksi.
Kellari- ja ullakkotiloihin ei tehdä rakennusteknillisiä muutoksia.

Pohjoissivun oleva lastaustila puretaan ja korvataan kevyemmällä
sisäänkäyntikatoksella. Julkisivuun tehdään uusia sisäänkäyn-
tiovia ja joitakin uusia vanhanmallin mukaisia ikkunoita.
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Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimi-
tettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.

Kaavoittaja on kannanotossaan 16.10.2017 puoltanut hanketta.

Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön. Esteettömyyttä entiseen
sairaalakäyttöön nähden kehitetään hankekuvauksessa esitetyllä
tavalla.

Rakentaminen ei vaikuta merkittävästi kaupunki- tai ympäristöku-
vaan.

Lisäselvitys Vanhoista ja uusista rakenteista on tehty erillinen rakennelausun-
to, joka on toimitettu lupahakemuksen liitteenä.

Rakennuksen ilmanvaihdosta on toimitettu erillinen selvi-
tys.16.9.2017, jonka mukaan mm. tilojen käyttäjämääräksi on
suunniteltu max. 180 henkeä. Nykyiset ilmanvaihtokoneet riittävät
kyseiselle henkilömäärälle ja kokonaisilmamääriä joudutaan to-
dennäköisesti laskemaan nykyisestä.

Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja tiedonsiirto-osat säilytetään muu-
tostyössä yleensä
ennallaan, tarpeettomat puretaan ja asennetaan uusien tilajärjes-
telyjen edellyttämät uudet osat ja järjestelmät.

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 2100 m²
Paloluokka palonkestävä

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 16.10.2017
Lausunnon tulos puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

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

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Tilat saavat olla luvanmukaisessa käytössä kauintaan 5.11.2021
saakka.

Työssä ja käyttöönottovaiheessa on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Rakennuksista on laadittava määräaikaista käyttöä varten käyttö-
ja huolto-ohje.
Mittauksin tulee seurata suunnitelmissa osoitettujen ilmamäärien
ja puhtausasteen toteutumista.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 118§, 117§ a-I, 125§, 133§, 135§,
176§

Päättäjä Markku Lehtinen
arkkitehti
puh.  310 26429

________________________________________________________________________________

Liitteet Hankesuunnitelma
Lausunto
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Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.12.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.12.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.12.2022. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

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

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

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

Tunnus 11-2872-17-C

LP-091-2017-07571

Hakija Asunto Oy Franzeninkatu

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0344-0018
Pengerkatu 18

Pinta-ala 1140 m²
Kaava 9699
Lainvoimaisuus 1990
Alueen käyttö AK

Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Jokinen Olli Veikko
arkkitehti
Karves Suunnittelu Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Julkisivurappauksen uusiminen

Rakennus on vuodelta 1928 ja sen on suunnitellut T. A. Elo. Ra-
kennus se on melko hyvin säilynyt alkuperäisessä asussaan. Alu-
eella on voimassa oleva asemakaava, jossa on rakennusta kos-
keva suojelumerkintä sr-2.

Rakennuksen rappaus uusitaan kauttaaltaan ja maalataan nykyi-
seen sävyyn. Rakennuksen julkisivuun n. ensimmäisen asuinker-
roksen korkeudelle lisätään vaakasuuntainen jakolista ja ala-
osaan hieman tummempi sävy. Syynä.ratkaisuun on poikkeuksel-
lisen suuri graffitiongelma. Näin voidaan tarvittaessa pesun sijas-
ta maalata pieni kenttä kerrallaan ilman, että julkisivuun muodos-
tuu uuden ja vanhan maalin raja.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Ennen työn toteuttamista on pidettävä mallihyväksyntä, jossa pai-
kalla on pääsuunnittelijan lisäksi hakijan edustajat. Mallihyväk-
synnässä määritellään lopullinen hyväksyttävä rappauksen toteu-
tustapa sekä tarkistetaan värit. Alueen on oltava julkisivun osa.
Rakennusvalvontavirastoon tulee toimittaa valokuvin varustettu
mallihyväksyntäpöytäkirja.

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

Luvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja
kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuudet jäävät ra-
kennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 I §, 118 §, 126 §,
133 § ja 135 §

Päättäjä Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh.  310 26468

________________________________________________________________________________
Liitteet Valtakirja

Ulkovärityssuunnitelma
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, 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

14.11.2017 § 424 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

min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.12.2017.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 31-2879-17-A

LP-091-2017-07873

Hakija Helsingin Poliisilaitoksen Kesäkotiyhdistys ry

Rakennuspaikka Lauttasaari, 091-414-0001-0001
Länsiulapanniemi

Pinta-ala 172400 m²
Kaava Asemakaava 2948
Lainvoimaisuus 1951
Alueen käyttö VL Lähivirkistysalue

t Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Pääsuunnittelija Palva Jussi Kustaa
arkkitehti
Verstas Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kesämajan rakentamistöiden loppuunsaattaminen

Kesämajan rakentamiseksi myönnetty rakennuslupa 31-1923-13-
A on umpeutunut 11.09.2016. Osa myönnetyn luvan mukaisista
töistä on tehty. Rakennustyöt saatetaan loppuun.

Tehtyjä töitä ovat aiemman rakennuksen purkaminen sekä ra-
kennesuunnitelmien mukaisten peruspilareiden rakentaminen.
Maastoonmerkintä on tehty ja IV- ja KVV-suunnitelmat on toimi-
tettu aiemman luvan voimassaolon aikana.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen;
hankkeesta on kuultu naapureita rauenneen luvan yhteydessä.
Uudelle kuulemiselle ei ole katsottu olevan tarvetta.

Poikkeamiset perusteluineen
Kerrosalasta 19 m² on asemakaavassa osoitetun alueen ulkopuo-
lella, jotta kaavassa esiintyvä avokallio säilyisi koskemattomana.
Tämä poikkeaminen on hyväksytty luvassa 31-1923-13-A.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan

Pure-
taan

Yhteensä
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talousrakennuskerros-
alaa

60 60

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

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.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 (a, c - e) §, 118 §, 125 §, 127 §,
133 §, 135 §, 139 §, Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 §.

Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.12.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.12.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.12.2022. 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 32-2773-17-D

LP-091-2017-07582

Hakija Aro-Yhtymä Oy

Rakennuspaikka Konala, 091-032-0034-0009
Ristipellontie 1

Kaava 9736
Lainvoimaisuus 1990
Alueen käyttö T  Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

Pääsuunnittelija Laine Matti Otto Antero
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Matti Laine Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Tilapäinen käyttötarkoituksen muutos

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella sijaitsevan ra-
kennuksen varastotiloja muutetaan liikuntatiloiksi.

Muutettavia tiloja on sekä rakennuksen maantasokerroksessa et-
tä toisessa kerroksessa. Rakennetaan palo-osastoinnin edellyt-
tämät rakennusosat sekä saniteettitilaa.

Julkisivua muutetaan: ikkunan alaosa muutetaan oveksi.

Hankkeesta on toimitettu palotekninen lausunto sekä selvitys au-
topaikkojen riittävyydestä.

Asemakaavoitus pyydetyssä kannanotossaan puoltaa tilapäistä, 5
vuoden ajaksi myönnettävää lupaa hankkeelle ja toteaa autopaik-
kojen olevan riittävät niiden vuorottaiskättömahdollisuudet huomi-
oiden.

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

Poikkeamiset perusteluineen
Poikkeamat asemakaavasta:
1. liikuntatilat sijoittuvat asemakaavan mukaiselle teollisuus- ja
varastoalueiden korttelialueelle. Liikuntakäyttö parantaa raken-
nuksen käyttöastetta,
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2. autopaikkojen vähimmäismäärä alitetaan olevan, riittäväksi to-
detun tilanteen mukaisella tavalla.
Asemakaavan laatijalla ei ole ollut huomautettavaa poikkeamista.
Poikkeamat ovat vähäiset ja hyväksyttävissä.

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 23.10.2017
Lausunnon tulos puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

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

Tilat saavat olla myönnetyn luvan mukaisessa käytössä kauintaan
31.12.2022 saakka.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 172 § ja 175 §.
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Päättäjä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh.  310 26324

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Asemakaavoituksen kannanotto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.12.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.12.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.12.2022. 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 49-2844-17-A

LP-091-2017-05780

Hakija XXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0064-0004
Lauri Mikonpojan tie 18b

Pinta-ala 922 m²
Kaava 7090
Lainvoimaisuus 1975
Sallittu kerrosala 231 m²
Alueen käyttö Omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennus-

ten korttelialue (AOR).

Pääsuunnittelija Siekkinen Jari Pekka
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden asuinpientalon, aputilojen ja maalämpökaivon raken-

taminen

Rakennetaan kaksi kaksikerroksista pientaloa ja rakennuksiin liit-
tyvät autosuojat ja aputilat. Asemakaava no 7090 vuodelta 1975
mahdollistaa maanpäällisten kellaritilojen rakentamisen.

Rakennuspaikan läpi on kulkuyhteys (rasitealue) tontille 91-49-
64-3.

Puurunkoisten pientalojen julkisivun verhoiluna on vaalea vaaka-
puupanelointi, pulpettikaton katteena on pelti.

Rakennusten esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraukset, mikä katsotaan olevan riittävä järjes-
tely maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.

Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen A suunniteltu energiatehokkuusluokka on C ja rakennuk-
sen B suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.

Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota
varten tontille porataan yksi lämpökaivo.

Kuuleminen Hakija on kuullut naapureita poikkeamisten johdosta ja ilmoittanut
lupahakemuksen vireille tulosta.
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Kiinteistön 91-49-64-2 edustaja kirjoittaa: " Emme hyväksy, että
talo B:n suuri parveke rakennettaisiin niin korkealle ja lähelle tont-
timme rajaa. Parvekkeelta olisi suora näköyhteys alaspäin sau-
nan terassille ja pihalle."
Kiinteistön 91-49-71-18 edustaja kertoo, että heidän rakennus on
kiinni laajassa kalliossa. Mikäli uudisrakentamisen perustustöihin
liittyvien mahdollisten räjäytys- ja louhintatöiden tai maalämmön
poraamisen yhteydessä syntyy vahinkoa heidän rakennuksille,
vastaa rakennuttaja tai urakoitsija kaikista vaurioista.
Kiinteistön 91-49-72-19 edustaja ottaa kantaa alueen hulevesi-
asioihin ja maasto-olosuhteisiin. Katualueella on esiintynyt tulvati-
lanteita kovilla sateilla. Hän kirjoittaa, että kaupungin tulee myön-
täessään rakennuslupia varmistua, että uudisrakennuksen hule-
vesijärjestelmät ovat vaatimuksenmukaiset.
Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Vastineessa suunnittelija kertoo, että taloa B on madallettu sekä
sijoitettu syvemmälle maastoon. Parvekkeen lattian korko on las-
kenut noin 400 mm lisäksi parveketta on kavennettu 700 mm.
Suunnittelija vakuuttaa, että hulevesiä ei kulkeudu tiealueelle eikä
naapurin puolelle. Lisäksi rakentaja tai vastaava työnjohtaja huo-
lehtii tarvittavista tärinämittareista ja varmistaa, ettei räjäytyksistä
aiheudu vaurioita naapurien rakennuksiin.

Poikkeamiset perusteluineen
Rakennuksen A:n korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 7 met-
rin korkeuden. Keskikorkeustarkastelun mukaan ylitys on 0,14
metriä.

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

Rakennusoikeus e=0,25 (231 m²). Autosuojia ja katoksia enintään 30
m²/omakotiasunto.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus Käytetty Ra-

kenne-
taan

Pure-
taan

Yhteensä

asuinkerrosalaa 231 231
autosuoja 57 57
Maanpääll. aputilaa 31 31
Ulkoseinän 250 mm
ylit.

15 15
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Autopaikat Yhteensä 4
Rakennetaan 4

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 415 m²
Tilavuus 1275 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 07.09.2017
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
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- lämpökaivon sijaintikatselmus
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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.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on rasitesopimuksessa sovittu-
jen asioiden käytettävyys ja pysyvyys varmistettava rasittein.

Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään läm-
pöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella ra-
kennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvit-
tavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveel-
lisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.

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.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureil-
le: 91-49-64-2 (Lauri Mikonpojantie 20 A, 00840 Helsinki) ja 91-
49-71-18 (Rudolfinkuja 2 a, 00840 Helsinki) ja 91-49-72-19 (Lauri
Mikonpojan tie 13, 00840 Helsinki).
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §,125 §, 133 §,
135 § ja 175 §

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

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Rasitesopimus
Kaivuluvan johtoselvitys
Vastine naapurin huomautukseen

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.11.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

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

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

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 01.12.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 02.12.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 02.12.2022. 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.


