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RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 22.2.2018

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 22.2.2018 tekemät rakennuslupapäätökset:
§ 50-53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 27.2.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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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 4-0429-18-D

LP-091-2018-00508

Hakija As. Oy Uudenmaankatu 9-11

Rakennuspaikka Kamppi, 091-004-0087-0005
Uudenmaankatu 9-11

Pinta-ala 2668 m²
Kaava 7961
Lainvoimaisuus 1981
Sallittu kerrosala 4270 m²
Rakennettu kerrosala 6891 m²

Pääsuunnittelija Linnavuori Sakari Matias
insinööri
Suomen Talokeskus Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide  Asuinkerrostalon kvv-laitteiden ja märkätilojen peruskorjaus

osassa rakennusta.

Asuinkerrostalon vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan yhdessä
vesijohtolinjassa ja kahdessa viemärilinjassa  kvv-suunnitelmien
mukaisesti sekä huoneistojen märkätilojen (2 kpl) vesieristykset ja
pinnat peruskorjataan.

Olemassa oleva painovoimainen  säilytetään pääosin ennallaan.

KVV- ja IV-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan lupa-
käsittelyn yhteydessä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 95 m²

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

22.02.2018 § 50 3

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

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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

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

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §.

Päättäjä Juha Likonen
tarkastusinsinööri
puh.  310 26283

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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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.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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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 13.03.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.03.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 14.03.2023. 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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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

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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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 45-0420-18-D

LP-091-2017-09288

Hakija As Oy Korsholmantie 5

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0076-0004
Korsholmantie 5

Pinta-ala 2451 m²
Kaava 4959
Lainvoimaisuus 1961

Pääsuunnittelija Ryysy Eero Antero
LVI-insinööri
Insinööritoimisto Saniera 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.

Nykyinen saunaosasto sekä talopesula saneerataan ja mankeli-
huone muutetaan kuivaushuoneeksi. Talouskellarin kylmälaitteet
puretaan ja tila muutetaan lastenvaunuvarastoksi. Muutokset on
esitetty pääpiirustuksissa.

Uudet viemärit ja nousuvesijohdot asennetaan vanhoille paikoil-
leen hormeihin. Hormit on avattavissa kuivista tiloista käsin ja va-
rustettu kerroskohtaisin tarkastusluukuin ja vuodonilmaisimin.
Asuntojen vedenkulutus mitataan. Talovesijohto, tonttiviemäri ja
sadevesiviemäri uusitaan liitoskohtaan asti.

Olemassa oleva koneellinen poistoilmanvaihto säilytetään pää-
osin ennallaan. Kanavat puhdistetaan, päätelaitteita uusitaan ja
ilmavirrat säädetään. Saunaosasto varustetaan koneellisella pois-
toilmanvaihdolla. Saunaosastoa palveleva poistoilmahormi sukite-
taan.

Kiinteistön sähköliittymä uusitaan. Pää-, ryhmä- ja mittauskes-
kukset uusitaan. Sähkönousut asennetaan kuiviin tiloihin asun-
noissa tai samoihin nousuhormeihin vesi- ja viemärinousujen
kanssa. Huoneistojen kph- ja wc-tilojen sähköasennukset uusi-
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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

taan. Kylpyhuoneet varustetaan sähköisellä lattialämmityksellä.
Kiinteistö varustetaan sähköisellä palovaroitinjärjestelmällä.

Kvv-, iv- ja rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvonta-
palveluun lupahakemuksen yhteydessä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 399 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
- Iv-työnjohtaja

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.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §

Päättäjä Jussi Kirkkomäki
tarkastusinsinööri
puh.  310 26457

________________________________________________________________________________
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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

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
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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.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206
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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 13.03.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.03.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 14.03.2023. 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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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

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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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 45-0423-18-D

LP-091-2017-09301

Hakija As Oy Rusthollarinkuja 4 c/o Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0201-0008
Rusthollarinkuja 4

Pinta-ala 3003 m²
Kaava 4550
Lainvoimaisuus 1959

Pääsuunnittelija Pitkänen Kaisaleena
LVI-insinööri
Insinööritoimisto TeknoPlan Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide  Asuinkerrostalon kvv-laitteiden ja märkätilojen peruskorjaus

Asuinkerrostalon vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan kvv-
suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Märkätilat, keittiöt ja
wc:t jäävät entisille paikoilleen. Osassa märkätiloja vedeneristyk-
set ja pinnat peruskorjataan.

Saunaosasto peruskorjataan ja siellä tehdään vähäisiä tilamuu-
toksia. Tilamuutokset on esitetty pääpiirustuksissa.

Uudet nousuvesijohdot asennetaan uusille paikoille asuntojen si-
sällä kuiviin tiloihin tuleviin hormeihin. Hormit on varustettu ker-
roskohtaisin tarkastusluukuin ja vuodonilmaisimin. Kiinteistöön
asennetaan huoneistokohtainen vedenmittausjärjestelmä. Tontti-
vesijohto uusitaan. Ulkopuolisiin- ja pohjaviemäreihin ei kohdistu
toimenpiteitä tässä hankkeessa.

Olemassa oleva painovoimainen ilmanvaihto säilytetään pääosin
ennallaan vähäisiä venttiilimuutoksia lukuun ottamatta. Poisto-
hormit puhdistetaan sekä poistoventtiileitä uusitaan.

Sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan sähkösuunnitelmien mukai-
sesti.

Kvv-, iv-, rakenne- ja palokatkosuunnitelmat on toimitettu raken-
nusvalvontapalveluun lupahakemuksen yhteydessä.
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Hankkeen laajuus

Muutosalue 460 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

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.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §

Päättäjä Jussi Kirkkomäki
tarkastusinsinööri
puh.  310 26457

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Hankeselvitys

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.03.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 14.03.2023. 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 54-0432-18-D

LP-091-2018-00534

Hakija Asunto Oy Vuosaaren Ulappa 8

Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0085-0004
Ulappasaarentie 8

Pinta-ala 4556 m²
Kaava 6310
Lainvoimaisuus 1970

Pääsuunnittelija Niemi Aarno Sakari
diplomi-insinööri
Buildnet Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide  Asuinkerrostalon kvv-laitteiden peruskorjaus

Asuinkerrostalon vesijohdot uusitaan kvv-suunnitelmien osoitta-
massa laajuudessa. Tonttivesijohto uusitaan. Viemärit saneera-
taan sisäpuolisesti. Vesijohtoverkosto varustetaan huoneistokoh-
taisilla vesimittareilla. Työhön ei kuulu kylpyhuoneiden rakentei-
den peruskorjausta.

Uudet vesijohtonousulinjat rakennetaan porrashuoneen puolelle,
hormit ovat helposti avattavia ja varustettu kerroskohtaisin vuo-
donilmaisimin.

Työhön ei kuulu ilmanvaihtojärjestelmän muutoksia.

Rakennuksen pääkeskus, kiinteistökeskus, mittauskeskus sekä
huoneistojen ryhmäkeskukset ja kyseisten keskusten nousujohdot
uusitaan. Sähkökaapeleiden reittinä käytetään samaa koteloa ve-
sijohtojen kanssa. Sähkökaapeleiden osalta kotelo eristetään
luokkaan EI30.

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
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pinnoitustyöhön liittyvien lattiakaivojen ja lattian vedeneristeen yh-
teensovittamista ja tiiveyden varmistamista.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 665 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

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

- palokatkosuunnitelma

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

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

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

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §

Päättäjä Jussi Kirkkomäki
tarkastusinsinööri
puh.  310 26457
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________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 27.02.2018, 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 13.03.2018.

Luvan voimassaoloaika

Rakennustyö on aloitettava viimeistään 14.03.2021 ja loppuun-
saatettava viimeistään 14.03.2023. 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.


