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Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 5.6.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 387-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 8.6.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

3-1298-18-D
LP-091-2018-03001

Hakija

Kiinteistö Oy Ornant

Rakennuspaikka

Kaartinkaupunki, 091-003-0048-0010
Fabianinkatu 10
7037
1973
AL; Liikerakennusten korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

ark; Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten rakennusala. Tällä osalla tonttia ei saa suorittaa sellaisia purkamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät kadunpuoleisten
julkisivujen ja vesikattojen kulttuurihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa tai tyyliä.
Pääsuunnittelija

Silvennoinen Tuomas Matti
arkkitehti
PES-Arkkitehdit Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen sisäisiä käyttötarkoituksen muutoksia
Rakennuksen katutasossa sijaitseva nykyinen toimistoaula muutetaan aulakahvilaksi, jossa on 30 asiakaspaikkaa. Olemassa
olevan taukokeittiön ja teknisten tilojen alue muutetaan kahvilan/
toimiston asiakkaiden palvelupisteeksi, johon liittyy kuumennuskeittiö. Kuumennuskeittiön vesi- ja viemärijärjestelmät liitetään
olemassa oleviin vesi- ja viemäriputkistoihin. Poisto asennetaan
nykyiseen iv-kuiluun. Uusi 1. krs keittiön erillispoistoilmapuhallin
sijoitetaan vesikatolle. Uuden poistoilmapuhaltimen huolto tapahtuu olemassa olevaa huoltoreittiä pitkin.
Aulan ja olemassa olevan ravintolan välille tehdään palo-ovi.
Kahvilan wc-tilat ovat kellari- ja 2. kerroksessa, joihin on hissiyhteys.
Sisäänkäynti kadulta ei ole esteetön, mutta esteetön reitti toteutuu
Fabianinkadun puolelta hissillä 2. kerroksen kautta kahvilaan.
Rakennuksen 6. kerroksessa olemassa oleva laitoskeittiö muutetaan toimisto-/ taukotilaksi. Taukokeittiö ja avotila varustetaan tulo-/poistoilmakoneella, jossa on poistoilman lämmöntalteenotto.
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Katutason aiemmin pankkisalina toiminut toimistotila muutetaan
liiketilaksi. Samassa yhteydessä tehdään väliseinämuutoksia
neuvottelutiloihin.
Palotekninen suunnitelma on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi.
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue
Paloluokka

858 m²
P1

Lausunnot
Lausunnon antaja
Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
Lausunto pvm
28.05.2018
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
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
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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.
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.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a- 117 i §, 118 §, 125 §,
133 § ja 135 §

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 26.06.2023. 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.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

4-1301-18-C
LP-091-2018-00563

Hakija

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Rakennuspaikka

Kamppi, 091-004-0010-0001
Fredrikinkatu 65
10667
1999
Liikerakennusten korttelialue (K)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö; Olympiarakennus.
Hankkeen sijoituspaikkana toimiva lippa kiinnittyy kaavassa suojeltuun rakennukseen (sr-2): "Rakennusta ei kaupunkikuvallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana saa purkaa eikä siinä saa
suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät
katujulkisivujen tyyliä tai kudunpuoleisen vesikaton perusmuotoa.
Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä
pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla."
Tennispalatsin rakennus on Docomomo-kohde.
Pääsuunnittelija

Fontell Klas
arkkitehti
Taidemuseo
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Julkinen taideteos
Haetaan lupaa pystyttää HAM Helsingin taidemuseon toimesta
julkinen veistos Helge Lundströmin suunnitteleman (1938) Tennispalatsin Eteläisen Rautatiekadun puoleisen lipan päälle kahden vuoden määräajaksi. Veistos on lasikuidusta valmistettu lokin
rintakuva. Veistoksen tekijä on kuvanveistäjä Villu Jaanisoo.
Museovirasto on määritellyt sekä Tennispalatsin rakennuksen että lipan osaksi kulttuurihistorialliseksi merkittävää rakennettua
ympäristöä.
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Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi teoksen määräaikaisuus huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia, että toteutus on
myönnetyn toimenpideluvan mukainen
Tässä luvassa on arvioitu vain taideteoksen kaupunkikuvallisia
vaikutuksia. Hakija vastaa kaikista rakennelman terveellisyyteen
ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista sekä taideteoksen huollosta.
Teos ei saa vaurioittaa kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja kaavassa suojeltua Tennispalatsin rakennusta.
Hakijan tulee seurata teoksen vaikutusta liikenteeseen ja ympäristön toimijoihin. Teos ei saa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita.
Jos teoksen aiheuttamia häiriöitä ilmenee, tulee teos poistaa.
Teoksen määräajan umpeuduttua tulee teos poistaa ja lippa on
palautettava alkuperäiseen asuun.
Määräaikainen teos saa olla paikallaan kauintaan 31.06.2020
saakka.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §

Päättäjä

Kaisa Karvinen
rakennusmestari
________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

5-1200-18-D
LP-091-2018-02859

Hakija

Oy Iso-Roobertinkatu 6

Rakennuspaikka

Punavuori, 091-005-0094-0004
Iso Roobertinkatu 4
465
1887
Asuinrakennusten korttelialue (A)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Ahlman Stefan
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen muutoksia
Liike- ja toimistorakennuksen (arkkitehti Eliel Muoniovaara 1965)
sisätilamuutoksia kellarissa sekä 1. ja 2 kerroksissa:
Kellarissa katusiiven länsipuolista liiketilaa laajennetaan sosiaalitilan kustannuksella. Rakennetaan savunpoistokanavat ja IVhormi, sekä muutetaan palo-osastointirajoja ja asennetaan niihin
liittyvät palo-ovet. Rakennetaan uusia wc- ja sosiaalitiloja, sekä
uudet portaat kellarin ja 1.krs:n liiketilojen välille.
1. ja 2. krs:issa muutetaan samoin palo-osastointirajoja ja asennetaan niihin liittyvät palo-ovet, sekä rakennetaan savunpoistokanavat ja IV-hormi. Rakennetaan uusia WC-tiloja ja siivouskomero,
sekä uusi jätekatos.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue
394 m²
Paloluokka
P1
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyPostiosoite
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
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väksymisen 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
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- 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 §, 117 a § - 117 j §, 125§, 133§
ja 135§
Päättäjä

Taina Kinnunen
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
Käyntiosoite
Rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
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Muutoksenhaku

§ 389

14

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 25.06.2018.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 26.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 26.06.2023. 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

7-1235-18-C
LP-091-2018-02336

Hakija

As Oy Johanneksenpuistikko

Rakennuspaikka

Ullanlinna, 091-007-0107-0013
Johanneksentie 4
7948
1982
AK; Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

So; Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala.
Tässä tontin osassa olevaa rakennusta 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.
Pääsuunnittelija

Liukkonen Karri Pekka
arkkitehti
Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum Ab Ltd
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinhuoneiston jakaminen
Asuinkerrostalon 5. kerroksessa sijaitseva asuinhuoneisto jaetaan
kahdeksi asuinhuoneistoksi A19 ja B32. Huoneistot erotetaan toisistaan pääpiirustuksissa esitetyllä palo-osastoivalla ja ääntä eristävällä rakenteella.
Uuden palo-osaston rajan johdosta asuinhuoneiston A19 erkkerin
sivuikkunaan asennetaan palolasi EI30.
Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto.
Molemmille asunnoille on osoitettu irtaimistovarasto.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi.
Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta.
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
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Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Poikkeamiset perusteluineen
Poistumisturvallisuus heikkenee, mutta jatkossakin huoneistoilla
on pelastautumisen vaatimukset täyttävät kaksi pelastautumistietä: toinen porraskäytävän kautta ja toinen varatie ikkunan tai
parvekkeen kautta nostolavayksikön avustamana. Poikkeamista
voidaan pitää vähäisenä.
Hankkeen laajuus
Paloluokka

P1

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
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
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
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 § ja 135 §

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

28-0549-18-C
LP-091-2017-09111

Hakija

Helsingin kaupungin asunnot Oy, co Heka Länsi Oy

Rakennuspaikka

Oulunkylä, 091-028-0314-0003
Kuusikkotie 5
Pinta-ala
3524 m²
Kaava
12154
Lainvoimaisuus
2013
Alueen käyttö
LPA; Autopaikkojen korttelialue
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Paikoitusjärjestelyjen muutos
Vanhan paikoitusalueen korjaus kaavan mukaiseksi.
Osa vanhasta parkkialueesta poistuu. Tilalle otetaan tontin kaakkoispuolelta uutta paikoitusaluetta. Tontin lounaispuolelle rakennetaan tukimuuri.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti tai 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:
- Kvv-työnjohtaja
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Toimenpiteen tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
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
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Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista
poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § 126 § 133 §

Päättäjä

Jesse Piirainen
rakennusmestari

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

31-1362-18-C
LP-091-2018-03395

Hakija

As Oy Kauppaneuvoksentie 4

Rakennuspaikka

Lauttasaari, 091-031-0029-0002
Pajalahdentie 21
10271
1995
AK; Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Hautakangas Tomi Olavi
rakennusarkkitehti
ARK:sto Ky
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinhuoneistojen yhdistäminen
Asuinkerrostalon 2. kerroksessa sijaitsevat kaksi asuinhuoneistoa
A6 ja A7 yhdistetään asuinhuoneistoksi A6-7 avaamalla huoneistojen väliseen seinään kolme aukkoa. Painovoimaiseen ilmanvaihtoon ei tehdä muutoksia.
Selvitys huoneistomuutosten vaikutuksesta palo- ja ääneneristävyyteen sekä kantavuuteen on toimitettu rakennusvalvontaan lupahakemuksen yhteydessä.
Kantaviin rakenteisiin ei tehdä muutoksia.
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.

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
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. Palkin alapinnan vetoterästen ja pilarin sijainti tulee skannata ennen
aukon tekoa. Palkkia eikä pilareita ei saa vaurioittaa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 § ja 135 §

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Selvitys
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

33-1355-18-C
LP-091-2017-04119

Hakija

As Oy Salpa-Kannel

Rakennuspaikka

Kaarela, 091-033-0176-0001
Pelimannintie 28
10069
1992
LPA; Autopaikkojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Rukko Merja Tellervo
diplomi-insinööri
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Aidan rakentaminen
Autopaikkojen korttelialueella sijaitsevan autokannen betoninen
kaide puretaan ja tilalle valetaan betonisokkeli minkä päälle
asennetaan sinkitty teräksinen pinnakaide. Olemassa olevat tukimuurit kunnostetaan.
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:
- työ ei vaadi katselmuksia
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Aidan tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan rakennustyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyPostiosoite
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vistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontapalvelusta.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 126 § ja 133 §

Päättäjä

Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

41-1375-18-CMY
LP-091-2018-02867

Hakija

Lidl Suomi Ky, kiinteistötoimisto

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0292-0001
Kyytimiehenkuja 4
11370
2006
Kaavatontti 41292/(1) muodostuu Rno 8:621, 8:413.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Sillanpää Jukka Eero
rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti
Doventus Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Mainosten yleissuunnitelma
Haetaan lupaa mainosten yleissuunnitelmalle. Metallirunkoisia
eteenpäin valaisevia valomainoksia sijoitetaan rakennuksen julkisivuihin, yksi mainos julkisivua kohti. Lisäksi haetaan lupaa mainospylonille Suurmetsäntien puoleisen sisäänajoliittymän yhteydessä.
Asia liittyy myymälärakennuksen uudislupaan 41-1255-18-A.
Kuuleminen

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

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja varmistavat mainoslaitteiden
luvanmukaisen asentamisen ja valvovat sen. Omistajan edustajan
tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman noudattamista mainosten vaihtuessa. Rakennuksen rakenteita ei saa vahingoittaa mainoksia tai niiden kiinnikkeitä uusittaessa tai poistettaessa.
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa
kaikista laitteen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näköPostiosoite
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kohdista sekä niiden huollosta.
Led-mainoslaitteiden valaistuksen on oltava säädettävissä. Valaistuista mainoslaitteista ei saa aiheutua häiriötä, häikäisyä tai
vaaratilanteita. Mikäli mainoslaitteista aiheutuu häiriötä tai häikäisyä pitää ne viime kädessä poistaa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 118 §, 126 a §, 133 §.

Päättäjä

Johanna Nordman
arkkitehti

Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Mainoslaitesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

46-1242-18-C
LP-091-2018-01643

Hakija

As Oy Konalantie 14 c/o Lumo Kodit Oy

Rakennuspaikka

Pitäjänmäki, 091-046-0143-0039
Konalantie 14
9210
1987
Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Toivakka Markku Antero
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto M.A.T. Ky
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ikkuna- ja parvekeovimuutos.
Uusitaan ikkunat ja parvekeovet. Puuikkunat vaihdetaan puualumiini-ikkunoiksi. Ovien ja ikkunoiden valoaukko, puitejako ja
karmien detaljiikka ei muutu merkittävästi alkuperäisestä. Karmien väri vaihtuu. Uusi ruskea sävy määrittyy olemassa olevien
rakennusosien mukaan.
Uudet ikkunat ja parvekeovet täyttävät vaatimuksen U-arvo 1,0
W/m2K tai parempi.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Pääsuunnittelija ja rakennustyöhön ryhtyvä valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Pääsuunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia siitä, etteivät ovien ja ikkunoitten valoaukot oleellisesti muutu,
ts. olevaa tilannetta ei muutostyön yhteydessä saa heikentää.
Ennen asentamista pääsuunnittelijan tulee malli- ja värimallikatselmuksella varmentaa toteutuksen suunnitelmienmukaisuus, ja
mallitarkastuksessa määritellä lopullinen hyväksyttävä toteutustaPostiosoite
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pa. Mallikatselmukseen kutsutaan rakennusvalvonnan kaupunkikuvayksikön viranomainen. Mallikatselmuspöytäkirja toimitetaan
rakennusvalvonnan kaupunkikuvayksikköön.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 126§, 133§ ja
138§

Päättäjä

Kaisa Karvinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Pääpiirustukset
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

46-1354-18-C
LP-091-2018-04027

Hakija

DNA Oyj

Rakennuspaikka

Pitäjänmäki, 091-046-0038-0017
Arinatie 17
10622
1998
T; Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Kaivos Esa Janne
arkkitehti
Arkkitehdit Kaivos Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rakennetaan kierreporras katolle
Teollisuusrakennuksen länsisivulle tehdään kuumasinkitystä teräksestä kierreportaat katolle IV-koneen huoltoa varten. Portaat
ovat vakiomalliset ja ne ympäröidään verkkoseinällä jonka silmäkoko on n. 50x100 mm. Verkkoseinän väri on ruskea (Ral 8019).
Portaat perustetaan olemassa olevia lauhduttimia varten valetun
betonilaatan varaan.
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:
- työ ei vaadi katselmuksia
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Kierreportaan tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
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Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan rakennustyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontapalvelusta.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 § ja 133 §

Päättäjä

Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontavirasto
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.06.2018, 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 25.06.2018.

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

