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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 5.4.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 207-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 10.4.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

5-0639-18-D
LP-091-2018-00601

Hakija

Kustannusosakeyhtiö Otava

Rakennuspaikka

Punavuori, 091-005-0088-0029
Uudenmaankatu 8-12
10091
1994
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa
sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen tai sen julkisivujen arvoa tai tyyliä. Mikäli rakennuksessa
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, rakennus on korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.
Suojeltavien rakennusten arvokkaat sisätilat tulee säilyttää siten,
että niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa ja tyyliä ei
turmella. Kadunvarsirakennukseen kuuluvat seuraavat suojeltavat
sisätilat, joissa saa tehdä ainoastaan entistäviä toimenpiteitä:
- Pääporrashuone
- Kassakonttori pääportaan kohdalla II kerroksessa
- Johdon huoneet ja kirjasto pääportaan kohdalla III kerroksessa
(sr-1)
Pääsuunnittelija

Anttila Matti Juhani
arkkitehti
AW2-Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Vesikaton uusiminen, sisätilamuutoksia sekä muutoksia pihajulkisivuilla
Liike- ja toimistorakennuksen (arkkitehti Karl Lindahl 1923) vesikatto uusitaan Uudenmaankatu 12:n osalta. Ullakolle rakennetaan
alapuolista osaa palveleva uusi iv-konehuone, ja teleoperaattoritila siirretään.
Henkilöstöravintola 3. kerroksessa muutetaan toimistotiloiksi.
2.kerroksessa ja 4.kerroksessa tehdään uusia kulkuaukkoja kanPostiosoite
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taviin seiniin.
Katutasokerrokseen rakennetaan 90 asiakaspaikan valmistuskeittiöllä varustettu ravintola, joka osastoidaan erilleen kirjakaupasta.
Ravintolatilassa tehdään uusia aukotuksia kantaviin seiniin, yksi
sisäpihan ikkuna muutetaan oveksi ja keittiöstä porttikäytävään
avataan uusi huolto-ovi kantavaan seinään. Ravintolan pääsisäänkäynnin luiskan esteettömyysasetuksen määräyksistä
poikkeava kaltevuus voidaan hyväksyä vähäisenä poikkeamana
suojellussa rakennuksessa.
Ravintolan iv-konehuone sijoitetaan kellariin pihakannen alle, ja
ravintolan iv- ja rasvahormi sijoitetaan sisäpihalle olevan tekniikkakuilun kylkeen. Pihasiiven toimistotiloja palveleva uusi ivkonehuone rakennetaan kellariin toimistotilojen alapuolelle.
Kellarin olevat kantavat rakenteet niissä tiloissa, joihin ei ole osoitettu käyttötarkoituksen muutoksia, eivät täytä nykyisin voimassa
olevia määräyksiä paloturvallisuudesta. Kellariin rakennettavien
uusien iv-konehuoneiden seinät ja katot sen sijaan täyttävät voimassa olevat määräykset.
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta.
Selvitykset
Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimitettu rakennusvalvontavirastoon lupahakemuksen yhteydessä.
Kosteudenhallintaselvitys ja ilmanvaihtoselvitys on toimitettu
hankkeen liitteiksi, samoin selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta.
Lausunnot
Helsingin kaupunginmuseo toteaa kannanotossaan 9.2.2018, että
muutokset ovat laajamittaisia, joten aiemmin tehtyä rakennushistoriallista selvitystä tulee täydentää, jotta alkuperäiset suunnitelmat ja vuosien aikana tehdyt merkittävimmät muutokset dokumentoituisivat. Rakennuksen perinteisen luonteen ja käyttötarkoituksen kannalta merkittävin muutos on ravintolatilan avaaminen
katutasoon. Tilan muuttaminen kaupunkilaisille avoimeksi ravintolatilaksi edellyttää kantavien väliseinien osittaista purkua. Kaupunginmuseo tähdentää, että kantavien seinien purkamiset tulee
minimoida. Pihalle avattava ovi tulee suunnitella siten, että se soPostiosoite
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peutuu luontevasti sisäpihan ikkuna-aukotukseen, ja ravintolan
huolto-ovi tulee toteuttaa mahdollisimman vähäeleisesti. Ravintolan vaatima suurikokoinen, korkea ilmanvaihtokanava tulee toteuttaa rapattuna niin, että se mahdollisimman hyvin sopeutuu
muuhun julkisivuun. Uudet IV-konehuoneet tulee sijoittaa näkymättömiin.
Kaupunginmuseon edellyttämät toimenpiteet on huomioitu suunnittelussa.
Helsingin elintarviketurvallisuusosasto on kannanotossaan
9.2.2018 puoltanut ravintolasuunnitelmaa.
Kuuleminen

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

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
19.02.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
19.02.2018
ei huomautettavaa

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
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katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- 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. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§ - 117e§, 118§, 125§,
133§ ja 135§

Päättäjä

Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Valtakirja
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.04.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.04.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemukPostiosoite
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen
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Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

5-0678-18-C
LP-091-2018-01655

Hakija

As Oy Rödbergsgatan 1 Bost Ab

Rakennuspaikka

Punavuori, 091-005-0092-0001
Punavuorenkatu 1
7962
1980
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Tässä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai
vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. (So)
Pääsuunnittelija

Ilvespalo Heikki Petteri
arkkitehti
Muuntosuunnittelu Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ikkunoiden korjaaminen/vaihtaminen sekä rappauksen uusiminen
suojellussa rakennuksessa
Asuinkerrostalon (arkkitehdit Bertel Jung & Oscar Bomanson
1907) julkisivurappaukset uusitaan kolmikerrosrappauksena, ja
katujulkisivuilla entistetään julkisivufiguurit, koristerappaukset ja
profiloinnit. 1960-luvulla kertaalleen vaihdetut ikkunat uusitaan
puitejaoltaan lähes alkuperäisiä ikkunoita vastaavina puuikkunoina, ja osittain vanhoja ikkunoita korjataan. Liiketilojen käyntiovet
uusitaan tammiovina, muut ulko-ovet ja portti kunnostetaan. Julkisivuvarusteet ja pellitykset uusitaan.
Selvitykset
Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys, haittaainekartoitus sekä ikkunoita ja julkisivurappauksia koskevat kuntokartoitukset on toimitettu hankkeen liitteiksi.
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Lausunnot
Helsingin kaupunginmuseo on lausunnossaan 5.4.2018 todennut,
että julkisivuista on tehty väritystutkimus ja kohde löytyy myös
Helsingin värikaavasta. Hankkeeseen ryhtyvän tahon ja kaupunginmuseon kanssa on pidetty katselmus kohteessa 27.2.2018 ja
tällöin todettiin, että kiinteistön kadunpuoleisena julkisivuvärityksenä säilytetään nykyinen jäsentely ja väritys, samoin sisäpihalla
säilyy keltainen julkisivuväri.
Kaupunginmuseo puoltaa rakennusluvan myöntämistä hankkeelle
ja osallistuu julkisivuväreihin, ikkunoihin ja rappausmalleihin liittyviin katselmuksiin.
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta.
Kuuleminen

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

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunginmuseo
05.04.2018
puollettu

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Pääsuunnittelija ja hankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Julkisivun kokonaisuuden arvioimiseksi sen eri osista, yksityiskohdista ja värisävyistä asennetaan rakennuspaikalle mallit ja järjestetään mallikatselmus, jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja
hakijan edustajan lisäksi kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayksikön edustajat.
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Toimenpiteen tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 118§, 126§ ja
138§

Päättäjä

Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

13-0737-18-D
LP-091-2018-01462

Hakija

Asunto-osakeyhtiö Lutherinkatu 14

Rakennuspaikka

Etu-Töölö, 091-013-0418-0014
Lutherinkatu 14
7457
1977
AK; Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

So; Tontti, jolla oleva rakennus on historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa
syytä.
Pääsuunnittelija

Klemetti Juha Viljo
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Juha Klemetti Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuntoparvekkeiden saneeraus
Asuinkerrostalon kahden asunnon parvekelaatat puretaan ja tilalle valetaan uudet, sekä vanhat kaiteet kunnostetaan ja maalataan.
Lisäselvitys

Uusien parvekelaattojen rakennesuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan vasta vanhojen parvekelaattojen purkamisen jälkeen.

Kuuleminen

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

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muutostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvonnasta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 § ja 133 §

Päättäjä

Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.04.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.04.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

25-0748-18-C
LP-091-2018-00310

Hakija

Oma-Asunto Oy

Rakennuspaikka

Käpylä, 091-025-0869-0017
Marjatantie 17
1639
1937
Asuinrakennusten tontteja

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

RKY 2009: Käpylän puutaloalueet ja käärmetalo kuuluvat Museoviraston valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen.
Pääsuunnittelija

Schalin Mona
arkkitehti
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinpientalojen ikkunoiden uusiminen
Tontilla olevien kaikkien asuinrakennusten 1960-luvulla uusittujen
jaottomien ikkunoiden purkaminen ja ulkopuitteiden uusiminen
alkuperäistä puitejakomallia noudattavilla puuikkunoilla.
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 7.3.2018 puoltanut hanketta.
Toimenpide ei heikennä historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta ympäristöä ja on vireillä olevan asemakaavaehdotuksen
suojelutavoitteiden mukainen. Ikkunoiden uusiminen esitetyllä tavalla palauttaa rakennusten ja ympäristön alkuperäisiä ominaispiirteitä.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
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Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
07.03.2018
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- malliasennuksen katselmus
Ennen työn toteuttamista on ikkunoista tehtävä malliasennus, ja
se on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.
jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja hakijan edustajan lisäksi
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayksikön edustajat. Mallikatselmuksessa tarkistetaan ikkunoiden detaljit, sovitukset (listoitukset ja liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri.
Uusista ikkunoista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee omalta
osaltaan huolehtia rakennustyön valvonnasta ja siitä, että toteutus
on myönnetyn toimenpideluvan mukainen.
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Ikkunoiden tekniset
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 i §, 118 §, 119 §, 120 a-g
§, 124 §, 126 §, 126 a §, 133 §, 141 §, 150 §.

Päättäjä

Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
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Liitteet

Hakemus
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

25-0749-18-C
LP-091-2018-00308

Hakija

Oma-Asunto Oy

Rakennuspaikka

Käpylä, 091-025-0860-0001
Tursontie 4
1639
1937
Asuinrakennusten tontteja

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

RKY 2009: Käpylän puutaloalueet ja käärmetalo kuuluvat Museoviraston valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen.
Pääsuunnittelija

Schalin Mona
arkkitehti
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinpientalojen ikkunoiden uusiminen
Tontilla olevien kaikkien asuinrakennusten 1960-luvulla uusittujen
jaottomien ikkunoiden purkaminen ja ulkopuitteiden uusiminen alkuperäistä puitejakomallia noudattavilla puuikkunoilla.
Kaupunginmuseo on lausunnossaan 7.3.2018 puoltanut hanketta.
Toimenpide ei heikennä historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta ympäristöä ja on vireillä olevan asemakaavaehdotuksen
suojelutavoitteiden mukainen. Ikkunoiden uusiminen esitetyllä tavalla palauttaa rakennusten ja ympäristön alkuperäisiä ominaispiirteitä.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
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Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
07.03.2018
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- malliasennuksen katselmus
Ennen työn toteuttamista on ikkunoista tehtävä malliasennus, ja
se on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.
jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja hakijan edustajan lisäksi
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayksikön edustajat. Mallikatselmuksessa tarkistetaan ikkunoiden detaljit, sovitukset (listoitukset ja liittyminen seinärakenteeseen) sekä väri.
Uusista ikkunoista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee omalta
osaltaan huolehtia rakennustyön valvonnasta ja siitä, että toteutus
on myönnetyn toimenpideluvan mukainen.
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Ikkunoiden tekniset
ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 i §, 118 §, 119 §, 120 a-g
§, 124 §, 126 §, 126 a §, 133 §, 141 §, 150 §.

Päättäjä

Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
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Helsinki 53

Puhelin
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(09) 310 26206
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Liitteet

Hakemus
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
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Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
05.04.2018
Muutoksenhaku

§ 211

27

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

28-0711-18-D
LP-091-2018-01248

Hakija

Asunto Oy Pikalähetintie 14 ja 18

Rakennuspaikka

Oulunkylä, 091-028-0143-0005
Pikalähetintie 18
3882
1955
Asuntotontti

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Schnitzler Rosemarie
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto R Schnitzler

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Julkisivumuutos
Asuinrakennuksen julkisivut korjataan. Rappaus puretaan ja uusitaan perinteisenä kolmikerrosrappauksena. Päätyjen lämpörappaus ja siporexmuuraus puretaan ja korvataan paksummalla lämpörappauksella, jonka suhde sokkeliin on sama kuin alkuperäisen
julkisivun. Rappaus tehdään muun rakennuksen lailla kolmikerrosrappauksena. Kalkkimaalataan. Vanhat venttiilit korjataan.
Olevat parvekkeet puretaan ja rakennetaan uudelleen alkuperäisten kaltaisina.
Porrashuoneiden sisäänkäyntien alunperin puiset pergolat korvataan teräsrakenteisina (sama rakennekoko) ja katetaan osittain.
Detaljit ja värityssuunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan
lupahakemuksen yhteydessä.
Pääsuunnittelija on ilmoittanut korjausasteprosentiksi 12 %.
Asunto-osakeyhtiö muodostuu kahdesta erillisestä tontista ja rakennusluvat on haettu erikseen molemmille tonteille. Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija vuodelta 1956 on Arkkitehtitoimisto
Heikki ja Kaija Sirén, piirustukset allekirjoittanut Heikki Sirén.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan siKäyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
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sältö huomioon ottaen.

Hankkeen laajuus
Paloluokka

P1

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Hankkeeseen ryhtyvän kosteudenhallintakoordinaattori nimetään
sekä kosteudenhallinnan laadunvalvontaselvitys toimitetaan rakennusvalvontaan ennen rakennus- tai purkutöiden aloittamista.
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Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys toimitetaan rakennusvalvontaan ennen rakennus- tai purkutöiden aloittamista.
Kantavien rakenteiden laadunvarmistusselvitys toimitetaan rakennusvalvontaan ennen rakennus- tai purkutöiden aloittamista.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 125 §, 133 § ja 135
§

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.04.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.04.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemukPostiosoite
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

28-0712-18-D
LP-091-2018-01237

Hakija

Asunto Oy Pikalähetintie 14-18

Rakennuspaikka

Oulunkylä, 091-028-0143-0001
Pikalähetintie 14
3882
1955
Asuntotontti

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Schnitzler Rosemarie
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto R Schnitzler

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Julkisivumuutos
Asuinrakennuksen julkisivut korjataan. Rappaus puretaan ja uusitaan perinteisenä kolmikerrosrappauksena. Päätyjen lämpörappaus ja siporexmuuraus puretaan ja korvataan paksummalla lämpörappauksella, jonka suhde sokkeliin on sama kuin alkuperäisen
julkisivun. Rappaus tehdään muun rakennuksen lailla kolmikerrosrappauksena. Kalkkimaalataan. Vanhat venttiilit korjataan.
Olevat parvekkeet puretaan ja rakennetaan uudelleen alkuperäisten kaltaisina.
Porrashuoneiden sisäänkäyntien alunperin puiset pergolat korvataan teräsrakenteisina (sama rakennekoko) ja katetaan osittain.
Detaljit ja värityssuunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan
lupahakemuksen yhteydessä.
Pääsuunnittelija on ilmoittanut korjausasteprosentiksi 12 %.
Asunto-osakeyhtiö muodostuu kahdesta erillisestä tontista ja rakennusluvat on haettu erikseen molemmille tonteille. Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija vuodelta 1956 on Arkkitehtitoimisto
Heikki ja Kaija Sirén, piirustukset allekirjoittanut Heikki Sirén.
Kuuleminen
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Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
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sältö huomioon ottaen.

Hankkeen laajuus
Paloluokka

P1

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Hankkeeseen ryhtyvän kosteudenhallintakoordinaattori nimetään
sekä kosteudenhallinnan laadunvalvontaselvitys toimitetaan rakennusvalvontaan ennen rakennus- tai purkutöiden aloittamista.
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Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys toimitetaan rakennusvalvontaan ennen rakennus- tai purkutöiden aloittamista.
Kantavien rakenteiden laadunvarmistusselvitys toimitetaan rakennusvalvontaan ennen rakennus- tai purkutöiden aloittamista.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 125 §, 133 § ja 135
§

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.04.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.04.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

30-0731-18-C
LP-091-2018-01792

Hakija

Talin sulkapallo- ja squashkeskus Oy

Rakennuspaikka

Munkkiniemi, 091-420-0001-1172
Eliel Saarisen tie 45
12423
2017
VU; Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Saarinen Jouni Martti Tapio
arkkitehti
A1 Arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Padel-kentän rakentaminen
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle haetaan lupaa rakentaa
maavarainen Padel-kenttä. Kenttä on kooltaan 20m x 10m, ja on
aidattu 4m korkein verkko- ja lasiseinin. Vuokrattava alue aidataan osin 1200mm korkealla aidalla.
Toimenpide saa olla toteutettuna maa-alueen vuokra-ajan
30.9.2023 saakka.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Hankkeen laajuus
Kokonaisala

200 m²

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Postiosoite
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Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
05.04.2018

§ 214

42

Toimenpide saa olla toteutettuna 30.9.2023 saakka.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan rakennustyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontapalvelusta.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, että toimenpide
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten
ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 §

Päättäjä

Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Vuokrasopimus
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

31-0664-18-D
LP-091-2017-09283

Hakija

Asunto Oy Puistokaari 11 c/o Isännöitsijätsto Itkonen Oy

Rakennuspaikka

Lauttasaari, 091-031-0086-0001
Puistokaari 11
11800
2009
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Voutilainen Antti Juhani
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuntoparvekkeiden laajentaminen sekä linjasaneeraus
Asuinkerrostalon (arkkitehti Kaj Salenius 1961) asuntoparvekkeita
laajennetaan ulospäin 400mm. Rakennetaan uudet levyrakenteiset parvekekaiteet alkuperäistä kaideratkaisua mukaellen, ja
kaikki parvekkeet lasitetaan.
Talosauna ja talopesula kellarikerroksessa uusitaan entisillä paikoillaan. Talouskellari kellarikerroksessa muutetaan irtaimistovarastoksi, ja irtaimistovarasto muutetaan ulkoiluvälinevarastoksi.
Rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmät, märkätilat, keittiöt ja
wc:t uusitaan pääosin entisille paikoilleen kvv-suunnitelmien
osoittamassa laajuudessa sekä huoneistojen märkätilojen vedeneristykset ja pinnat peruskorjataan.
Uudet viemärit ja kupariset nousuvesijohdot asennetaan uusiin
rakennettaviin hormeihin. Hormit on varustettu kerroskohtaisin
tarkastusluukuin ja vuodonilmaisimin. Asennustavan valintaperusteista on saatu taloyhtiöltä selvitys.
Nykyinen koneellinen poistoilmanvaihto muutetaan tulo- ja poistoilmanvaihdoksi. Huoneistokohtaiset koneet varustetaan LTO:lla.
Ilmavirrat mitataan ja säädetään. Osassa asunnoista tuloilmakanava joudutaan asentamaan parvekkeiden läpi.
Kvv- ja iv-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontapalveluun
lupahakemuksen yhteydessä.
Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
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Selvitykset
Rakennuksen korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu
hakemuksen liitteeksi.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Paloluokka

P1

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle 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.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
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suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje muutostöiden
osalta.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§ - 117i§, 118§, 125§,
133§ ja 135§

Päättäjä

Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Valtakirja
Pääpiirustukset

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
05.04.2018
Muutoksenhaku

§ 215

48

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.04.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.04.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemukPostiosoite
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

39-0745-18-D
LP-091-2018-01233

Hakija

KOy Karhusuontie 27

Rakennuspaikka

Tapaninkylä, 091-039-0013-0012
Karhusuontie 27
9177
1986
AL: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Kaasinen Esko Sakari
arkkitehti
Arkkitehtitoimi Kaasinen

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimistotilan muutos ravintolaksi
Asuin- ja liikerakennuksen 1. kerroksessa olevan toimistotilan
muutos 24-paikkaiseksi ravintolaksi. Valmistuskeittiön rasvakanavan lisäys päätyjulkisivulle.
Muutoksella ei ole vaikutusta rakennuksen laajuustietoihin.
Palo-osastoinnit tarkistetaan ja säilytetään ennallaan.
Riittävä ääneneristys ravintolan ja asuinhuoneistojen välillä tarkistetaan ja parannetaan tarvittaessa.
Rakennuksen sisäänkäyntiä ei ole suunniteltu esteettömäksi rakennuspaikan korkeuserot ja asiakaspaikkamäärä huomioon ottaen. Esteettömän sisäänkäynnin toteutus edellyttäisi muutoksia
rakennuksen julkisivussa ja sisäänkäynneissä.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
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Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
28.02.2018
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakentamisen yhteydessä ennen uusien tilojen käyttöönottoa on
varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksin uusien tilojen ja
olemassa olevien asuintilojen välinen ääneneristävyyden toteutuminen siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa
(R'w > 55 dB).
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
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Uusista rakennusosista ja tiloista on laadittava käyttö- ja huoltoohjeet.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 119 §, 120 a §, 125
§, 133 §.
Ympäristöministeriön asetus 796/2017 7 §

Päättäjä

Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.04.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus 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 välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
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 viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- 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, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina 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 virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 24.04.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.04.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.04.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemukPostiosoite
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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