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RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 2.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 2.11.2017 tekemät rakennuslupapäätökset:
§ 105

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 7.11.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 8-2792-17-D

LP-091-2017-07719

Hakija K Oy Katajanokan Kasino

Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0143-0004
Laivastokatu 1a

Pinta-ala 4312 m²
Kaava Asemakaava 9825
Lainvoimaisuus 1991
Alueen käyttö Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Alueelle tulee sijoittaa

pääasiassa ravintolatiloja. Toimistotilaa saa rakentaa enintään
850 m² kerrosalasta. Tontin rakentamattomasta alasta vähintään
40 % tulee istuttaa. Istutuksissa on käytettävä puita.

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus
(sr-1), jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisära-
kentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tai vesika-
ton rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista tyyliä. Mikäli ra-
kennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on
rakennus lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä
korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla tavalla. Suojeltavan
rakennuksen arvokkaat sisätilat tulee säilyttää siten, että niiden
rakennustaiteellista tai historiallista arvoa ei turmella. Muutos- ja
korjaustöiden yhteydessä sisätilat yksityiskohtineen on korjattava
rakennuksen alkuperäiseen tyyliin soveltuvalla tavalla ja mahdol-
lisuuksien mukaan entistäen.

Pääsuunnittelija Kononen Markku Tapio
rakennusarkkitehti
Suomen Talokeskus Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kvv- ja IV laitteiden peruskorjaus

Rakennuksen linjasaneeraus ja/tai talotekniikan muuttaminen.

Vesi- ja viemärijärjestelmät, märkätilat, keittiöt ja wc:t uusitaan
pääosin entisille paikoilleen kvv-suunnitelmien osoittamassa laa-
juudessa sekä huoneistojen märkätilojen vedeneristykset ja pin-
nat peruskorjataan.

Kellarikerroksessa WC-tiloissa tehdään väliseinämuutoksia. 1-
kerroksessa palo-osaston lisäys sekä 2 kerroksessa sosiaali- ja
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astianpesutiloissa tilamuutoksia.

Uudet vesijohtonousulinjat rakennetaan alakattorakenteisiin jotka
ovat helposti avattavia ja varustettu tarvittavin vuodonilmaisimin.

Ilmavaihtolaitos uusitaan kokonaisuudessaan käyttötapojenmu-
kaisesti. Kanavat puhdistetaan, päätelaitteet uusitaan ja ilmavirrat
säädetään.

Kvv-, iv- suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontapalveluun
lupahakemuksen yhteydessä.

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.
________________________________________________________________________________
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:

- Detaljisuunnitelmat
- 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.

Enne rakennustöihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontaan toimit-
taa alakattosuunnitelma detaljeineen.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§

Päättäjä Tomi Mainola
tarkastusinsinööri
puh.  310 26447

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.11.2017, 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 21.11.2017.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.11.2020 ja loppuun-
saatettava viimeistään 22.11.2022. 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.


