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RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.12.2017

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 19.12.2017 tekemät rakennuslupapäätökset:
§ 130-133

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 22.12.2017, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 130 2

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

RAKENNUSLUPA

Tunnus 20-3089-17-D

LP-091-2017-07022

Hakija As. Oy Munkkisaarenkatu 4 c/o Tuovinen

Rakennuspaikka Länsisatama, 091-020-0122-0004
Munkkisaarenkatu 4

Pinta-ala 1268 m²
Kaava 7676
Lainvoimaisuus 1977
Sallittu kerrosala 2150 m²
Rakennettu kerrosala 2165 m²

Pääsuunnittelija Linnavuori Sakari Matias
insinööri
Suomen Talokeskus Oy

_______________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon kvv-laitteiden peruskorjaus

Asuinkerrostalon vesjohtonousut uusitaan portaan puolelle ra-
kennettaviin nousukoteloihin kvv-suunnitelmien mukaisesti. Kyl-
pyhuoneita ja vesikalusteita ei uusita. Rakennuksen jäteve-
siviemäreihin ei tehdä muutoksia.

Olemassa oleva ilmanvaihto säilytetään ennallaan

KVV- suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan lupakäsitte-
lyn yhteydessä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 492 m²
________________________________________________________________________________
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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 130 3

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

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

- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153§.

Päättäjä Juha Likonen
tarkastusinsinööri
puh.  310 26283

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.12.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 130 4

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

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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 130 5

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

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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 05.01.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 06.01.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 06.01.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 130 6

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

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 131 7

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

RAKENNUSLUPA

Tunnus 30-3189-17-D

LP-091-2017-07072

Hakija Asunto Oy Liljasaarentie 3 c/o MAH Isännöinti Oy

Rakennuspaikka Munkkiniemi, 091-030-0200-0003
Liljasaarentie 3

Pinta-ala 5012 m²
Kaava 5794
Lainvoimaisuus 1966

Pääsuunnittelija Haara Kristiina
rakennusarkkitehti
Raksystems Insinööritoimisto Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon kvv-laitteiden ja märkätilojen peruskorjaus

Asuinkerrostalon vesi- ja viemärijärjestelmät, märkätilat, keittiöt ja
wc:t uusitaan pääosin entisille paikoilleen kvv-suunnitelmien
osoittamassa laajuudessa sekä huoneistojen märkätilojen vede-
neristykset ja pinnat peruskorjataan.

Uudet viemärit ja kupariset nousuvesijohdot asennetaan vanhoille
paikoilleen hormeihin. Hormit on varustettu kerroskohtaisin tar-
kastusluukuin ja vuodonilmaisimin. Asennustavan valintaperus-
teista on saatu taloyhtiöltä selvitys.

Nykyinen tonttijohdot uusitaan liitoskohtaan asti.

Olemassa oleva koneellinen poistoilmanvaihto säilytetään pää-
osin ennallaan. Kanavat puhdistetaan, päätelaitteet uusitaan ja
ilmavirrat säädetään.

Kvv-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontapalveluun lupa-
hakemuksen yhteydessä.

Korjaustöiden yhteydessä suoritettava, suunnitelmissa esitetty
viemäreiden pinnoitustyö jää hankkeeseen ryhtyvän vastuulle ja
valvottavaksi. Pinnoitustyön yhteydessä tapahtuva kalusteiden ir-
rottaminen ja niiden takaisin asentaminen sen sijaan on työvaihe,
joka kuuluu luvan vaativan kvv-työn piiriin. Tämä koskee myös
pinnoitustyöhön liittyvien lattiakaivojen ja lattian vedeneristeen yh-
teensovittamista ja tiiveyden varmistamista.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 131 8

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

________________________________________________________________________________
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:

- 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.

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

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§ ja 125§.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 131 9

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

Päättäjä Kari Pettersson
tarkastusinsinööri
puh.  310 26451

________________________________________________________________________________

Liitteet Valtakirja
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.12.2017, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 131 10

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

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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 131 11

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

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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 05.01.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 06.01.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 06.01.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 131 12

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

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
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.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

19.12.2017 § 132 13

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

TOIMENPIDELUPA

Tunnus 32-3198-17-C

LP-091-2017-08959

Hakija XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka Konala, 091-032-0005-0024
Kyntäjäntie 12

Pinta-ala 1134 m²
Kaava 11392
Lainvoimaisuus 2006

Pääsuunnittelija Tuomala Esko Juhani
muu
Talman energiaporaus Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Maalämpöporakaivo

Tontille porataan maalämpöjärjestelmän pystysuora lämpökaivo.
Lupahakemuksen liitteenä on kiinteistöviraston kaupunkimittaus-
osaston antama kaivuluvan johtoselvitys JS1704410, jonka pe-
rusteella poraaminen on merkitylle kaivualueelle mahdollista.

Tekniset muutokset

Mikäli rakennukseen tehdään tässä yhteydessä teknisiä muutok-
sia, joiden voidaan katsoa vaikuttavan maankäyttö- ja rakennus-
lain 125 §:n tarkoittamalla tavalla rakennuksen käyttäjän turvalli-
suuteen tai terveydellisiin oloihin, on niiden luvanvaraisuus harkit-
tava erikseen. Se tapahtuu pyytämällä rakennusvalvonnalta erilli-
nen lausunto. Se annetaan asiantuntijan laatiman suunnitteluai-
neiston pohjalta, jossa esitetään uusittavat tekniset laitteistot ja
niihin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset tontilla ja rakennuk-
sen teknisessä tilassa.

Helsingin rakennusvalvonta toteaa, että pelkkä lämpöpumpun
kytkeminen lämmityskattilan tilalle ei yleensä ole edellyttänyt ra-
kennusluvan hakemista. Tekniset muutokset, niiden vaikutusten
arviointi ja mahdollinen lausunnon pyytäminen toimenpiteen lu-
vanvaraisuudesta jää hankkeeseen ryhtyvän harkittavaksi ja vas-
tuulle. Näitä töitä tehtäessä on syytä käyttää alan asiantuntijaa.
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________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- lämpökaivon sijaintikatselmus

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.

Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon um-
peuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys
kaupunkimittauspalveluilla.

Ympäristövaikutukset

Lämpökaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden
ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä
aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä
ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, kadulle tai huleve-
siviemäriin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään,
tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai
muuta haittaa. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei
se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallit-
semattomasti ympäristöön.

Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristösuojelulain 8 §:ssä.
Kaivon lämmönsiirtoaineena tulisi käyttää ympäristölle mahdolli-
simman haitatonta ainetta kuten etanolia. Pohjavesien pilaantu-
misriskin estämiseksi lämmönsiirtoaineena ei tulisi käyttää ety-
leeni- tai propyleeniglykolia eikä metanolia.

Pintavesien suora pääsy pohjaveteen tulee estää asianmukaisesti
tiivistettyjen kaivorakenteiden avulla. Kallioperän mahdollisesti
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radonpitoisen ilman siirtyminen lämpökaivosta tulevien putkien
läpivientien kautta asuintiloihin tulee estää tiivistämällä läpiviennit
soveltuvilla elastisilla tiivistysaineilla.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §

Päättäjä Anna Malm
tarkastusinsinööri
puh.  310 26461

_______________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Kaivuluvan johtoselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.12.2017, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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 05.01.2018.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 49-3205-17-D

LP-091-2017-03395

Hakija As Oy Yliskyläntie 6 c/o Isännöinti Neliapila Oy

Rakennuspaikka Laajasalo, 091-049-0019-0001
Yliskyläntie 6

Pinta-ala 8450 m²
Kaava 6420
Lainvoimaisuus 1971

Pääsuunnittelija Huotila Uolevi Ossian
insinööri, LVI-insinööri
Uolevi Huotila Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon kvv-laitteiden ja märkätilojen peruskorjaus

Asuinkerrostalojen vesi- ja viemärijärjestelmät, märkätilat, keittiöt
ja wc:t uusitaan pääosin entisille paikoilleen kvv-suunnitelmien
osoittamassa laajuudessa sekä huoneistojen märkätilojen vede-
neristykset ja pinnat peruskorjataan.  Piha-alueen jäte- ja sadeve-
siviemärit sekä kaivot uusitaan. Jätevesiviemäri sekä tonttivesi-
johto uusitaan Helsingin kaupungin liitospaikkoihin asti. Sadeve-
siviemäri uusitaan naapuritaloyhtiön As.Oy Yliskyläntie 7 tontille
asti talojen väliseen ensimmäiseen tarkastuskaivoon asti, taloyh-
tiöillä on sadevesiviemäristä rasitesopimus.

B-portaan kellarissa muutetaan talonmiehen varasto kokoustilak-
si, C-portaan sähköpääkeskusta laajennetaan lastenvaunuvaras-
ton suuntaan, autotallin nurkkaan tehdään uusi WC-tila ja kattila-
huoneeseen rakennetaan uusi lämmönjakohuone. E-portaan ta-
louskellari muutetaan tekniseksi tilaksi ja varastoksi, sekä G-
prtaan saunaosastossa tehdään seinien siirtoja. Tilamuutokset on
esitetty pääpiirustuksissa.

Uudet komposiittimuoviviemärit ja kupariset nousuvesijohdot
asennetaan vanhoille paikoilleen hormeihin. Hormit varustetaan
kerroskohtaisin tarkastusluukuin ja vuodonilmaisimin. Asennusta-
van valintaperusteista on saatu taloyhtiöltä selvitys.

Olemassa oleva koneellinen poistoilmanvaihto säilytetään pää-
osin ennallaan. Kanavat puhdistetaan, päätelaitteet sekä pois-
toilmakoneet vesikatolla uusitaan ja ilmavirrat säädetään.
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Porrashuoneeseen rakennetaan uusi EI30-rakenteinen kotelointi
sähköjohtoja varten.

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

_______________________________________________________________________________
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:

- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §
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Päättäjä Ari Lampinen
tarkastusinsinööri
puh.  310 26456

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.12.2017, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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 05.01.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 06.01.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 06.01.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.
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Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuk-
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.


