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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 29.5.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 364-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 1.6.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

1-1081-18-C
LP-091-2018-00484

Hakija

Bostadsaktiebolaget Elisabeth c/o Isänn.tsto Jarmo Rantamäki
Oy

Rakennuspaikka

Kruununhaka, 091-001-0019-0002
Maurinkatu 2
12266
2015
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

sr-1: Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä
siinä saa tehdä sellaisia korjaus- muutos- tai lisärakentamistöitä,
jotka heikentävät rakennuksen historiallista arvoa tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin tehty tällaisia toimenpiteitä, tulee ne korjaus-, muutos- ja
lisärakentamistöiden yhteydessä palauttaa alkuperäistoteutuksen
mukaisiksi. Rakennuksen korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöistä sekä hissien rakentamisesta tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa ennen rakennus- tai toimenpideluvan myöntämistä.
Lupahakemukseen tulee liittää asiantuntijan laatima rakennushistoriaselvitys. Rakennuksen julkisivut, vesikatto, ikkunat, ulko-ovet,
parvekkeet ja yksityiskohdat materiaaleineen ja väreineen sekä
alkuperäiset arvokkaat piharakenteet tulee säilyttää, minkä tulee
olla korjaustöiden lähtökohtana. Mikäli rakennusosia joudutaan
pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaisesti. Suojelumääräys ei koske huoneistojen sisätiloja.
Pääsuunnittelija

Kosonen Jukka Tapio
arkkitehti
suunnittelu oy MUUNTAJA
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rappauskorjaus ja seinävärin muutos
Arkkitehti Gustaf Estlanderin suunnittelema asuinrakennus (1903)
on Helsingin art noveau kauden merkittäviä rakennuksia. Sen rakennustaiteellinen, kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo on huomattava. Julkisivujen väritys oli alun perin ajalle tyypillisesti kellertävä ja jäsentävät, sileäksi hierretyt pinnat olivat kalkin
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nettu ja vaihdettu haalean vihertäväksi. Talon nykyisen värin on
tutkimuksessa todettu tummuneen ja patinoituneen melko voimakkaasti.
Nyt haetaan lupaa kadunpuoleisten julkisivujen alkuperäisen rappauksen uusimiselle huonokuntoisuutensa takia. Rakennuksessa
säilytetään kaupunkikuvallisin perustein siinä pitkään ollut nykyinen vihertävä väritys vähäisin sävymuutoksin: Väriä vaalennetaan
ja vihertävyyttä vähennetään. Arkkitehtuurin värijako säilyy ennallaan. Julkisivuista laaditaan värikerrosdokumentti.
Kuuleminen

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

Lausunnot
Lausunnon antaja
Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm
25.04.2018
Lausunnon tulos
puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia rakennustyön
valvonnasta ja siitä, että toteutus on myönnetyn rakennusluvan
mukainen.
Ennen rappausten poistamista, julkisivun peittämistä ja huputtamista on julkisivun väreistä tehtävä riittävän suuri värimalli ja ne
on hyväksytettävä paikan päällä pidetyssä katselmuksessa.
Julkisivuväri- ja mallikatselmukseen tulee kutsua kaupunginmuseon edustaja, hankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija
ja erityssuunnittelija, sekä tiedottaa rakennusvalvonnan kaupunkikuvayksikön edustajaa. Katselmuksessa määritellään työn lopullinen hyväksyttävä toteutustapa.
Mikäli mahdollista, korjattavaan julkisivuun jätetään tarkoituksenmukainen määrä vanhaa rappausta kaupunginmuseon kanssa
yhteistyössä arvioiden. Kohta merkitään julkisivukaavioon ja toimitetaan rakennusvalvontaan, kuten myös värikerrosdokumentti
ja toteutunut värityssuunnitelma, jossa pitää olla värimallit koodeineen.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §.

Päättäjä

Johanna Nordman
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Lausunto
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, jolloin sen
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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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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MUUTOSLUPA
Tunnus

4-1299-18-DM
LP-091-2018-03717

Hakija

As. Oy Malminrinne 2-4

Rakennuspaikka
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Kamppi, 091-004-0154-0003
11275
2004
AK; Asuinkerrostalojen korttelialue
e; Rakennusala, jolle saa olla liike-, toimisto-, sosiaalisia palveluja- tai näihin verrattavia tiloja kadunvarsirakennuksen ensimmäisessä maanpäällisessä kerroksessa, mikäli yhteys kuhunkin tällaiseen huoneistoon järjestetään suoraan kadulta.
So; Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala.
Tällä osalla tonttia olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
ilman pakottavaa syytä eikä kadunpuoleista julkisivua tai vesikaton perusmuotoa saa tyylillisesti muuttaa. mikäli rakennuksessa
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan
rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Pääsuunnittelija

Saravuo Antti Ville
arkkitehti
VISIOMO OY
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Muutoksia lupaan 4-0773-18-D, muutetaan kuumennuskeittiö
valmistuskeittiöksi.
Hankkeeseen on myönnetty rakennuslupa 4-0773-18-D, kaksi liiketilaa yhdistetään ja muutetaan ravintolaksi.
Tällä muutosluvalla 4-1299-18-DM muutetaan rakennuslupaa 40773-18-D. Muutetaan ravintolan kuumennuskeittiö valmistuskeittiöksi.
Muutoksen suunnittelu- ja toteutusorganisaatio ovat samat kuin
luvassa 4-0773-18-D.
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta.
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Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
Rakentamisessa tulee noudattaa myönnetyn rakennusluvan 40773-18-D lupamääräyksiä.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan muutostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontapalvelusta.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 125 § ja 133 §

Päättäjä

Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

5-1251-18-C
LP-091-2018-02589

Hakija

Asunto Oy Iso-Roobertinkatu 17-19

Rakennuspaikka

Punavuori, 091-005-0089-0008
Iso Roobertinkatu 17-19
7962
1980
AK; Asuntokerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

UTRIAINEN MARJA
arkkitehti
arkkitehtitoimisto Marja Utriainen
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinhuoneistojen yhdistäminen
Asuinkerrostalon 3. kerroksessa sijaitsevat kaksi asuinhuoneistoa
E35 ja F43 yhdistetään asuinhuoneistoksi E35 tekemällä huoneistojen väliseen seinään oviaukko.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Paloluokka

P1

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
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Ennen muutostöihin ryhtymistä tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän varmistua pätevien suunnittelijoiden kytkemisestä hankkeeseen sekä riittävästä suunnittelusta ja toteutuksen tarkastamisesta.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvonnasta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan
taloyhtiössä.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia, ettei muutosten
johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus vaarannu eivätkä
heidän terveydelliset olonsa heikkene, ja 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 §, 133 § ja 135 §

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Käyntiosoite
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Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
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Faksi
(09) 310 26206

Internet
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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 oikaisuvaati-

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
29.05.2018

§ 366

14

muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

10-1249-18-C
LP-091-2018-01707

Hakija

Oy Teboil Ab

Rakennuspaikka

Koskela, 091-408-0001-0000
Kyläsaarenkatu 15
8750
1985
LS; Satama-alue, jolle saa rakentaa tarvittavien kuormaustilojen,
raiteiden, kulkuteiden sekä autopaikkojen lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita.

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Mutka Harri Juhani
arkkitehti
Ramboll Finland Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Polttoainesäiliön sijoittaminen 2v määräajaksi
Haetaan lupaa sijoittaa erillinen polttoainesäiliö olemassa olevan
tankkauspisteen yhteyteen hakijan hallitsemalle vuokra-alueelle.
Vuokrasopimus on toimitettu rakennusvalvontaan. Pystysuuntaisen säiliön korkeus suojakaiteineen on noin 6,8 metriä. Säiliö sijoitetaan olemassa olevien säiliöiden viereen, joiden ympärillä on
tiekaiteet, luonnonkiviä ja suojaistutusta. Nyt sijoitettavan uuden
säiliön ympärille lisätään uusi tiekaide.
Kaupunginhallitus on myöntänyt alueen hankkeille poikkeamispäätöksen (10-3386-09-S) 31.12.2020 asti. Polttonesteen myyntipaikan rakentamiselle 10 vuoden määräajaksi 31.12.2020 asti on
myönnetty rakennuslupa 10-0214-10-A ja muutoslupa 10-205210-AM polttoainesäiliöiden sijoittamisen muutokselle.
Kuuleminen

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta.

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos
Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Pelastuslaitos
17.05.2018
ehdollinen
Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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Lausunnon antaja
Ympäristökeskus (Ympäristöterveysosasto)
Lausunto pvm
27.04.2018
Lausunnon tulos
ei lausuntoa
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Lupa on voimassa 31.12.2020 saakka.
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Polttoainesäiliön tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä
näkökohdista. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Muutokset tulee tehdä jakeluasemastandardin SFS 3352 mukaisesti.
Jakeluaseman toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään pelastuslaitokselle kemikaalituvallisuuslain 24 §:n mukaisen ilmoituksen vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä
ja varastoinnista. Ilmoitus on tehtävä pelastuslaitokselle vähintään
kuukausi ennen uuden polttoainesäiliön käyttöönottamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 § ja 138 §
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Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Lausunto
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

11-1259-18-C
LP-091-2018-01504

Hakija

Helsingin Seurakuntayhtymä

Rakennuspaikka

Kallio, 091-011-0308-0007
Kolmas linja 22
3868 m²
Asemakaava 9499
1989
8900 m²
8898 m²
Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue YH

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Alakahri Jaana Hannele
rakennusarkkitehti
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ajotien rakentaminen
Hakijan tontille rakennetaan naapurikiinteistön 11308/4 kansitasolle johtava ajotie huoltoajoa varten. Samalla parannetaan tontilla 4 olevan rakennuksen esteettömyyttä. Tietä ei voida käyttää
pelastuslaitoksen nostolava-auton reittinä, koska pihakannen kantavuus ei riitä. Rakennettavan ajotien kohdalta kaadetaan kolme
puuta. Tonttien 11308/7 (ent. 11308/2) ja 11308/4 välillä on olemassa rasitesopimus kulkuoikeudesta ja tontin 7 eteläreunaan sijoitettavasta ajotiestä.
Hakijan tontilla ajotie sijoittuu asemakaavassa puin ja pensain istutettavalle alueen osalle. Asemakaavan mukaan alueelle saa rakentaa tarpeellisia kulkuteitä. Tontin 4 alueella ajotie sijoittuu lisäksi leikki- ja oleskelualueeksi varatulle alueen osalle.
Kuuleminen

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapuritontin 11308/3
haltijalle lupahakemuksen vireille tulosta. Ilmoitus muille naapureille hakemuksen vireille tulosta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
Naapuritontin 11308/3 haltija As Oy Kulmatorni on vastustanut
ajotien rakentamista vedoten siihen että hakijan tontilla kasvavien
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puiden ja pensasaidan häviäminen heikentää As Oy Kulmatornin
oleskelualueen viihtyisyyttä ja yksityisyyttä. As Oy Kulmatorni viittaa lisäksi Uudenmaan lääninoikeuden päätökseen (1988) sekä
korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen (1989), joilla kielletään
autopaikkojen sijoittaminen tontin 4 kansitasolle.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus
Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.
Tämä lupa ei oikeuta autopaikkojen sijoittamiseen tontille
11308/4. Ajoreittiä käyttävän yhtiön on sijoitettava tontilleen kansitasoa koskeva pysäköintikieltomerkki tai huolehdittava muulla tavoin pysäköinnin estämisestä kansitasolla.
Päätöksen perustelut

Asemakaava sallii tarpeellisten reittien rakentamisen tontin istutettavalle alueen osalle. Hakemus koskee As Oy Kalliotornille tarpeellisen huoltoajoreitin rakentamista, ei autopaikkojen sijoittamista. Tähän saakka käytössä ollut ajoreitti tontin 11308/3 kautta
on tontin haltijan toimesta suljettu puomilla. Reitin rakentamisella
parannetaan samalla esteetöntä pääsyä rakennukselle. Ajoreitillä
ei estetä asemakaavan edellyttämän leikki- ja oleskelualueen rakentamista As Oy Kalliotornin tontille eikä korvaavien puu- ja
pensasistutusten tekemistä hanketta vastustavan tontin 11308/3
omalle alueelle.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 133 §.

Päättäjä

Pia-Liisa Orrenmaa
maisema-arkkitehti
puh. 310 26419

________________________________________________________________________________
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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
29.05.2018

§ 368

22

Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Ote kokouspöytäkirjasta
Naapurin kuuleminen
Rasitesopimus
Naapurin huomautuskirje
Vastine

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

13-1280-18-C
LP-091-2018-03877

Hakija

Puistojenpojat Oy

Rakennuspaikka

Etu-Töölö, 091-013-9903-0100
Hiekkarannantie 13
12290
2015
Puisto (VP)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Vara Jarno Jesperi
arkkitehti
Arcadia Oy arkkitehtitoimisto
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ulkokuntoilukeskuksen sijoittaminen Hietaniemen uimarannan
alueelle 1.6.2018-30.9.2018 väliseksi ajaksi.
Hietaniemen uimarannan yhteydessä olevalle asfalttipäällysteiselle kentälle perustetaan ulkokuntoilukeskus. Kentälle sijoitetaan
kolme merikonttia kuntoiluvälineiden varastointia varten. Kontit
maalataan tumman vihreäksi. Kahden merikontin väliin kiinnitetään metalliputkirakenteinen leuanveto-/painonnostoteline. Lisäksi
kyseinen konttien välinen tila katetaan kepein purjekatoksin. Kontit ovat kooltaan 5,9 m x 2,3 m. Kuntoilu on ohjattua toimintaa, ja
tapahtuu konttien väliin jäävällä avoimella kentällä ulkotilassa.
Alue aidataan mustalla vepe-aidalla, joka on Helsingin kaupungin
hyväksymä myös muissa urheilupaikoissa.
Kuuleminen

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

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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- työ ei vaadi katselmuksia
Toimenpide saa olla toteutettuna enintään 30.09.2018 saakka.
Pääsuunnittelija ja rakennustyöhän ryhtyvä valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Vuokra-alue on pidettävä siistinä. Toiminta vuokra-alueella ei saa
estää alueen muuta virkistyskäyttöä. Toimintaan liittyviä rakenteita tai varusteita ei saa ulottaa vuokra-alueen ulkopuolelle.
Hankkeessa on kaikilta osin noudatettava vuokrasopimuksen ehtoja.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 126§, 133§ ja 138§

Päättäjä

Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet
Vuokrasopimus
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

13-1296-18-D
LP-091-2018-03564

Hakija

Bostads Ab. Maria Asunto Oy.

Rakennuspaikka

Etu-Töölö, 091-013-0442-0021
Museokatu 21
12290
2015
AKe: Asuntokerrostalojen korttelialue, jossa saa olla liike-, toimisto- ja niihin verrattavia huoneistoja ainoastaan kadun varrella olevan rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

RKY 2009: Etu-Töölön kaupunginosa kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön listaukseen.
Pääsuunnittelija

Korjus Tuuli Katariina
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinhuoneiston jakaminen ja tuuletushormin lisääminen vesikatolle
Vuonna 1913 rakennetun asuinkerrostalon (Museokatu 21, arkkitehti John Settergren) huoneisto A12 jaetaan kahdeksi asunnoksi;
A12 a ja b. Muutostyössä vahvistetaan asuntojen väliin jäävää
seinää täyttämään palo-osastointi- ja ääneneristysvaatimukset,
tulpataan ja paloeristetään IV-hormi asuntojen välillä sekä tehdään uusi kokoojakammio pienempään asuntoon. Kokoojakammiosta viedään vesikatolle tuuletushormi ullakkotilan läpi paloosastoituna. Vesikatolle, sisäpihan puoleiselle lappeelle tulee uusi
kattoläpimeno tuuletushormille.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin sitä koskevat toteutuspiirustukset on toimitettu.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Uusiin asuntoihin on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 118 §, 119 §, 120 a
§, 122 §, 124 §, 125 §, 133 §, 141 §.

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
29.05.2018
Päättäjä

§ 370

31

Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 16.06.2023. 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 hakemuksesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
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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

30-1300-18-D
LP-091-2018-00901

Hakija

As Oy Ulvilantie 27 c/o Talohallinta Oy

Rakennuspaikka

Munkkiniemi, 091-030-0113-0001
Ulvilantie 27a
4464
1958
Asuin- ja liiketontti
Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö: Munkkivuoren
asuinalue
Arvoympäristö: Ulvilanpuisto

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Holmedahl Anne Linnea
rakennusarkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Julkisivujen, ikkunoiden ja parvekkeiden korjaus ja osittainen uusiminen
Haetaan lupaa As Oy Ulvilantie 27:n D, E ja F -talojen julkisivumuutoksiin. Rakennukset ovat osa arkkitehti Markus Tavion
vuonna 1956 suunnittelemaa kuuden asuintalon asuntoosakeyhtiötä.
Julkisivurappaukset paikkakunnostetaan tai tarvittaessa uusitaan
ja maalataan. Betonirakenteiset sokkelit kunnostetaan. D- ja Ftalojen sisäänkäyntikatokset kunnostetaan. E-talon tuuletusparvekkeet kunnostetaan. Huoneistoparvekkeet kunnostetaan ja varustetaan lasituksin. Tuuletusparvekkeet, mukaan lukien ikkunat
sekä parvekeovet kunnostetaan. Autotallinovet kunnostetaan.
Muista taloista poiketen D-talon tuuletusparvekkeet uusitaan kokonaisuudessaan. Katot uusitaan konesaumattuina peltikattoina.
Talotikkaat uusitaan. Sisäänkäyntilinjojen räystäillä olevat tiilikoristeet uusitaan alkuperäisen mukaan.
Huoneistoikkunat ja parvekeovet uusitaan MSE-tyyppisinä, sisään
aukeavina kaksipuitteisina, puu-alumiini-ikkunoina, väri valkoinen.
Ikkunoiden detaljiikka, valoaukko sekä ulkonäkö säilyy alkuperäisen kaltaisena. Uudet ikkunat ja parvekeovet täyttävät vaatimuksen U-arvo 1,0 W/m2K tai parempi.
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Kaikki värisävyt määritellään alkuperäisen mukaan.
Kuuleminen

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

Lausunnot
Lausunnon antaja
Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm
16.05.2018
Lausunnon tulos
lausunto
________________________________________________________________________________
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:
- Värisuunnitelma
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- väri- ja mallikatselmus
- ikkunakatselmus
- 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.
Ennen rappausten poistamista ja julkisivun peittämistä ja huputtamista on julkisivujen väreistä tehtävä riittävän suuret värimallit ja
ne on hyväksytettävä paikan päällä pidettävässä katselmuksessa,
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jonne kutsutaan pääsuunnittelijan ja hakijan edustajan lisäksi
kaupunginmuseon ja rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayksikön edustajat. Lisäksi on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa
mallikatselmuksen perusteella laadittu / päivitetty värisuunnitelma
ennen toteutusta.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Uusista rakennusosista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 d §, 117 a-i §, 118§, 119§
120a§, 124§ 125§, 133§ ja 135§

Päättäjä

Kaisa Karvinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Pääpiirustukset
Hankesuunnitelma
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 16.06.2023. 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 hakemuksesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
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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

38-1267-18-C
LP-091-2018-00791

Hakija

Helsingin kaupungin asunnot / c/o Heka Koillinen Oy

Rakennuspaikka

Malmi, 091-038-0246-0002
Liuskekuja 6
10291
1995
AK: Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Mäkinen Tarja Sisko Tuulikki
rakennusarkkitehti
Raksystems Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Julkisivumuutos
Rakennuksen julkisivujen pinnat kunnostetaan. Parvekkeiden kaiteet, lasitukset, vedenpoisto ja pinnoitteet uusitaan. Ikkunat uusitaan puu-alumiini ikkunoiksi. Vesikaton rakenteet uusitaan ja kunnostetaan.
Ulkoseinän rakenteita, ikkunoita ja ovia uusittaessa meluntorjunta
ja ääniolosuhteet toteutetaan siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.
Toimenpiteet eivät muuta olennaisesti rakennuksen ulkonäköä.
Julkisivun ja rakennusosien värit toteutetaan vanhan mallin mukaan tai vastaavalla vakiovärillä hakemuksen liitteenä olevan värisuunnitelman mukaan.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Uusittavien rakenteiden ja rakennusosien tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
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Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
He myös vastaavat siitä, että ikkunoiden/ovien valoaukot, lämmön- ja ääneneristävyys, kynnyskorkeudet yms. asiat eivät huonone muutostyön yhteydessä. Suunnitelmista poikkeamiselle
haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Uusista rakennusosista, kuten parvekelasituksesta on laadittava
käyttö- ja huolto-ohjeet.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 119 §, 126 §, 126 a
§, 133 §, 141 §

Päättäjä

Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Rakennusosan historiaselvitys
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Selvitys rakennuksen kunnosta
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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PURKAMISLUPA
Tunnus

45-1284-18-P
LP-091-2018-03055

Hakija

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Vartiokylä, 091-045-0264-0010
Vartiokyläntie 30
981 m²
10549
1998
60 m²
AO; Erillispientalojen korttelialue

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinpientalon ja varastorakennuksen purkaminen
Haetaan lupaa 1940-luvulla rakennetun huonokuntoisen asuinpientalon (Ratu 28320) ja varastorakennuksen purkamiselle.
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi
vuotta sitten (asemakaava 10549/1998).
Purkamisen johdosta on kuultu asemakaavoitusta ja kaupunginmuseota, joilla ei ole ollut huomautettavaa.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELYkeskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti tai asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
25.05.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
25.05.2018
ei huomautettavaa
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Päätös
Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin:
Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvallisesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015).
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja.
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpiteen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.
Jos purkamisen yhteydessä tulee esiin jotain liittyen Vartiokylän
linnavuoren muinaisjäännöksiin, on otettava yhteyttä Helsingin
kaupunginmuseoon.
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 § ja 139 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 §

Päättäjä

Tuomo Jaamala
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

49-1136-18-D
LP-091-2017-06972

Hakija

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Laajasalo, 091-412-0001-1132
Tonttuvuorentie 9
11470
2007
280 m²
238 m²
A-1/s: Huvila-alue, jolla olevat arvokkaat huvilakauden puutarhaja muut rakenteet sekä maiseman erityispiirteet on säilytettävä.
sr-2: Kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. Erilliset rakennusalat 280 m² ja 40 m² suuruisille rakennuksille.
Erilliset rakennusalat talousrakennukselle (t) ja maakellarille (sr3).
RKY-alue: Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus.

Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Blomstedt Pauli Severi
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Severi Blomstedt

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide HUVILAN PALAUTTAVA KORJAUS JA
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS VAPAA-AJAN
ASUNNOSTA VAKINAISEKSI ASUNNOKSI SEKÄ
MAALÄMPÖPORAKAIVON ASENTAMINEN
Kaksikerroksinen ja satulakattoinen Villa Honkasyrjä (todennäköisesti valmistunut vuonna 1879) koristeellisine puupaneelijulkisivuineen laajennettiin arkkitehti Sebastian Gripenbergin suunnitelmien mukaan 1912 pohjoispäästään hieman korkeammalla
osalla, jossa on lasiveranta ja verannan yläpuolisia huonetiloja.
Huvilan nykyiset julkisivut ovat peräisin vuoden 1912 muutosvaiheesta, kun taas märkätilat, kipsilevypinnat ja lisäeristeet ovat
1900-luvun lopulta, jolloin rakennus toimi kesäsiirtolana. Päärakennus on suojeltu merkinnällä sr-2 ja se on säilynyt hyvin alkuperäisenä muutoksista huolimatta.
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Nyt haetaan lupaa käyttötarkoituksen muutokselle asunnoksi ja
huvilan korjaukselle. Muutos asunnoksi on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Kaupunginmuseo on ollut suunnitteluvaiheissa mukana ja tutustunut lupahakemuksen asiakirjoihin, eikä
sillä ole huomautettavaa esitettyihin suunnitelmiin.
Toimenpide kohdistuu koko rakennukseen. Suunnittelija on tehnyt
mittatarkistukset koko rakennuksen osalta. Mittauksen perusteella
käytetty kerrosala 238 m² ja kokonaisala 261 m². Laajuustiedot on
tarkistettu kaikilta osin tämän luvan yhteydessä. Huvimajarakennuksen (sr-2, 40 m²) mittatietoja ei ole tarkistettu.
Itä- ja eteläjulkisivuissa tehdään vähäisiä ikkuna- ja oviaukkomuutoksia. Parvekekaidetta korotetaan ja rakennetaan uusi savuhormi tulisijoille. Julkisivut kunnostetaan ja maalataan. Julkisivuväritys säilytetään nykyisellään listojen ja ikkunoiden värisävyn muutosta lukuun ottamatta.
Sisätilojen myöhemmät pinta- ja eristemateriaalit korvataan hengittävillä materiaaleilla. Kantavat seinälinjat säilyvät ja/tai palautetaan huonejakoineen, joitakin vähäisiä oviaukkomuutoksia lukuun
ottamatta. Suuri lasiveranta muutetaan lämpimäksi huonetilaksi,
sen ikkunoihin asennetaan sisäpuitteet ja tilaan rakennetaan uusi
kakluuni. Kellariin sijoitetaan tekninen tila ja varasto. Molempiin
asuinkerroksiin rakennetaan wc- ja kylpyhuonetilat.
Rakennuksen painovoimainen ilmanvaihto säilytetään.
Käyttövesi otetaan olevasta porakaivosta, jonka vesi tarvittaessa
puhdistetaan päärakennuksen kellariin sijoitettavalla vedenpuhdistimella.
Kiinteistöllä on jo harmaiden vesien imeytyskenttä, sekä lokasäiliö
jätevedelle, jonka rinnalle asennetaan toinen lokasäiliö. Sekä
päärakennuksen että myöhemmin erillisellä luvalla rakennettavan
saunarakennuksen jätevedet johdetaan niihin. Molempien rakennusten harmaat vedet johdetaan imeytyskenttään.
Lämmitystä varten porataan maalämpöporakaivo ja asennetaan
maalämpöpumppu.
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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Poikkeamiset perusteluineen
Korjattava kohde ei kaikilta osin täytä energiatehokkuudelle, eikä
ääniolosuhteille asetettuja vaatimuksia. Poikkeaminen on kuitenkin vähäinen rakennuksen luonne ja hankekokonaisuus huomioon
ottaen.
Hankkeen laajuus
Muutosalue
Paloluokka

238 m²
lähinnä paloahidastava

Lausunnot
Lausunnon antaja
Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm
24.04.2018
Lausunnon tulos
puollettu
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään huvilan käyttötarkoituksen muutokselle
ja palauttavalle korjaukselle, rakennuksen ulkopuolisille kvvjärjestelmille (saostuskaivo ja säiliö) sekä maalämpöporakaivon
asentamiselle ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään jäljempänä
mainituin määräyksin. Toimenpiteet tulee rajoittaa tiukasti edellä
mainittujen toimenpiteiden välittömään läheisyyteen, eikä tämä
lupa oikeuta muihin pihaan kohdistuviin toimenpiteisiin.
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
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- lämpökaivon sijaintikatselmus
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Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan. Asemapiirroksessa ja liitteenä olevassa pihaselvityksessä esiteltyjä suojeltuja huvilakauden puutarha- ja muita rakenteita, sekä maiseman erityispiirteitä ei saa vahingoittaa eikä
pihalla saa tehdään niitä vaarantavia rakennustoimenpiteitä. Ko.
rakenteet on suojattava tarpeen mukaan myös niin, että työmaaaikainen huoltoliikenne, paikoitus ja varastointikaan eivät niitä vahingoita.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvontaan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten varmistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään lämpöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella rakennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvittavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Julkisivun väreistä on tehtävä riittävän suuret värimallit ja ne on
hyväksytettävä paikan päällä pidettävässä väri- ja mallikatselmuksessa. Mallikatselmuksessa tarkistetaan myös ikkunoiden ja
parvekeovien detaljit, sovitukset seinärakenteeseen, sekä väri.
Katselmukseen tulee kutsua kaupunginmuseon edustaja, hankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija, sekä tiedottaa rakennusvalvonnan kaupunkikuvayksikön edustajaa. Katselmuksessa määritellään työn lopullinen hyväksyttävä toteutustapa.
Toteutunut värisuunnitelma värikoodeineen on toimitettava rakennusvalvontaan.
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117a § - 117j §, 118§, 125 §,
133 §, 134 a §, 135 §, 141 § ja 175 §
Asetus rakennuksen ääniympäristöstä YM 796/2017

Päättäjä

Johanna Nordman
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Ulkovärityssuunnitelma
Detaljipiirustus
Äänitekninen selvitys
Kaupunginmuseon lausunto
Hankesuunnitelma
Ote asemakaavasta
Rakennetyypit
Maalämpöjohtoselvitys
Selvitys huvilakauden arvokkaista puutarha- ja muista
rakenteista sekä maiseman erityispiirteistä

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 16.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 16.06.2023. 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 hakemuksesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
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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.

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
29.05.2018

§ 375

58

PURKAMISLUPA
Tunnus

54-1121-18-P
LP-091-2018-02576

Hakija

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Vuosaari, 091-435-0004-0075
Leppäniementie 17
Pinta-ala
3450 m²
Kaava
11970
Lainvoimaisuus
2012
Sallittu kerrosala
253 m²
Rakennettu kerrosala 378 m²
Alueen käyttö
AO-1/s: Erillispientalojen ja virkistyspalvelujen korttelialue, jolla on
kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Huvilakulttuuriin liittyvä puoliavoin ja puutarhamainen ympäristö tulee säilyttää.
Maisemallisesti arvokas puusto on säilytettävä ja tarvittaessa uudistettava siten, että sen merkitys ympäristölle säilyy.
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinpientalon ja autotallin purkaminen sekä puiden kaato
Haetaan lupaa vuonna 1965 valmistuneen omakotitalon (RATU
41948) ja autotallin (RATU 41950) purkamiselle uudisrakentamisen takia, sekä puiden kaatamiselle rakennuksen etelä- ja länsisivun vierestä ja tenniskentän eteläpuolen laidalta.
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä PIMA-kartoitus on toimitettu
rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on hyväksytty yli viisi
vuotta sitten (11970, 1.3.2013).
Asuinpientalon purkamisen johdosta on kuultu kaupunginmuseota, jolla ei ole ollut huomautettavaa, mutta pitää valitettavana
paikkaansa hyvin sovitetun, mahdollisesti korjattavissa olevan rakennuksen purkamista.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELYkeskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Hakija ilmoittaa purkamisesta tontilla viimeistään 31.5.2018.
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Asemakaavan mukaan maisemallisesti arvokas puusto on säilytettävä ja tarvittaessa uudistettava siten, että sen merkitys ympäristölle säilyy.
Rakennuksen länsipuolelta kaadettavien puiden sijainti on merkitty lupahakemuksen yhteydessä toimitettuun puunkaatosuunnitelmaan: rakennuksen vierestä kaadetaan kahdeksan mäntyä ja yksi koivu. Tenniskentän etelälaidasta kaadetaan viisi koivua, joita
ei ole merkitty puunkaatosuunnitelmaan. Hakija perustelee rakennuksen etelä- ja länsisivun vieressä kasvavien puiden kaatamista sillä, että ne kasvavat liian lähellä rakennusta ja voivat purkamisen yhteydessä vaurioitua ja tenniskentän viereisten puiden
kaataminen sillä, että ne varjostavat kenttää ja hankaloittavat sen
hoitoa.
Kuuleminen

Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta.

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
04.05.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
30.04.2018
ei huomautettavaa

Lausunnon antaja
Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO
Lausunto pvm
09.05.2018
Lausunnon tulos
ei huomautettavaa
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin:
Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvalliPostiosoite
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sesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
(798/2015).
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja.
Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpiteen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.
Puut voidaan toimenpidekohdassa mainitulla perusteella kaataa,
kun ensin on varmistettu, että kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole liito-oravan tai lepakoiden käyttämää koloa, pönttöä tai risupesää. Tällaisessa tapauksessa tulee ennen kaatamista ottaa yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikköön. Liitooravien ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulaissa.
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 § ja 139 §, Maankäyttöja
rakennusasetus 67 § ja 69 §.
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 39 §, 47 §, 49 §.
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Päättäjä

Johanna Nordman
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Naapurin suostumus
Haitta-aineselvitys
Lausunto
PIMA-tutkimus
Puunkaatosuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 01.06.2018, 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 oikaisuvaati-

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
29.05.2018

§ 375

63

muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin 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 15.06.2018.
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