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PÖYTÄKIRJA 56/2018
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14.8.2018

Kaupunkikuvayksikön viranhaltijat ovat 14.8.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 532-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 17.8.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

8-1936-18-C
LP-091-2018-04505

Hakija

Trading Port Servises Oy

Rakennuspaikka

Katajanokka, 091-008-0188-0003
Kruunuvuorenkatu 6
10226
1995
Katualue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

RKY-alue
Pääsuunnittelija

Repo Risto Antero
rakennusarkkitehti
Insinööritoimisto A. Repo Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ulkotarjoilualueen eli terassin rakentaminen määräajaksi
Haetaan lupaa ravintolan ulkotarjoilualueelle eli terassille Wanha
Sataman eteläpäässä sijaitsevan ravintolan edessä sijaitsevalle
katualueelle, kaupungilta vuokratulle 50m²:n alueelle.
Terassin rakenteet ovat painekyllästettyä puuta.
Terassin asiakaspaikkamäärä on 50.
Terassi on rakennettu ennen toimenpideluvan hakemista, mutta
sitä muutetaan rakentamalla uusi esteettömyysluiska.
Määräajaksi toteutettuna toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta ympäristöä.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon
ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Terassi saa olla paikallaan vuokrasopimuksen mukaisesti
31.12.2021 saakka.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Hakija vastaa kaikista toimenpiteen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista sekä terassin ja sen ympäristön siisteydestä.
Mikäli terassista aiheutuu haittaa ympäristön siisteydelle tai toiminnalle, tulee se poistaa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § ja 133 §

Päättäjä

Virpi Vartio
lupa-arkkitehti
puh. 310 26431

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Vuokrasopimus
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
14.08.2018
Muutoksenhaku

§ 532

4

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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

13-1878-18-C
LP-091-2018-02839

Hakija

Asunto-Osakeyhtiö Fredriksgatan 79 Bostadsaktiebolag

Rakennuspaikka

Etu-Töölö, 091-013-0417-0079
Fredrikinkatu 79
7457
1977
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Laine Kari Olavi
rakennusarkkitehti
Arkkitehtikuvio Oy Helsinki
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Puuikkunoiden uusiminen
Asuinkerrostalon (arkkitehti Karl Lindahl 1912) asuinhuoneistojen
sisään-ulos avautuvat alkuperäiset puuikkunat uusitaan sisäänsisään-aukeavina, mutta vanhan puitejaon mukaisina. Porrashuoneiden ikkunat säilyvät kunnostettuina esimerkkeinä rakennusaikansa ikkunadetaljeista.
Vanhojen ikkunoiden karmisyvyys on 190 mm; uusien ikkunoiden
karmisyvyys on 210 mm. Uudet ikkunat maalataan rakentamisen
yhteydessä tutkittavan ikkunoiden alkuperäisen värisävyn mukaan. Ennen värisävyn valintaa suoritetaan värikartoitus nykyisistä ja aiemmista ikkunaväreistä.
Uusien ikkunoiden ulkopuitteiden alapuitteessa on tippalista detaljipiirustuksen mukaisesti.
Parvekeovia ei uusita vaan ne kunnostetaan ja maalataan alkuperäisen värisävyn mukaan.
Kuuleminen

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

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
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Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
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 toteutustapa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a§-117i§, 126§, 133§ ja
138§

Päättäjä

Taina Kinnunen
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

17-1874-18-C
LP-091-2018-05020

Hakija

Sato-Asunnot Oy

Rakennuspaikka

Pasila, 091-017-0012-0002
Sähköttäjänkatu 4
8727
1983
AK: Asuinkerrostalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Multanen Sara Kaarina
sisustusarkkitehti
Helsinki Urban Art ry
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Julkisivuun maalattava seinämaalaus eli muraali
Haetaan lupaa asuinkerrostalon päätyyn maalattavalle julkisivumaalaukselle eli muraalille. Teos esittää naishahmoa ja sen maalaa kanadalainen taiteilija Aaron Li-Hill.
Rakennuksen seinäpinnan uusimisen yhteydessä sitä ei konservoida tai säilytetä. Seinä on palautettava alkuperäiseen asuun.
Hakija on selvittänyt, että seinän palauttaminen on mahdollista.
Lisäselvitys

Hankkeen tuotannosta vastaa Helsinki Urban Art ry.

Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Pääsuunnittelijan tulee omalta osaltaan huolehtia, että toteutus on
myönnetyn toimenpideluvan mukainen.
Hakija vastaa kaikista toteutuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä näkökohdista sekä seinämaalauksen huollosta.
Rakennuksen seinäpinnan uusimisen tullessa ajankohtaiseksi teosta ei tarvitse säilyttää. Tällöin seinä on palautettava alkuperäiPostiosoite
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seen asuun.
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan
Hakijan tulee seurata muraalin vaikutusta liikenteeseen ja ympäristön toimijoihin. Muraali ei saa aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteita. Jos muraalin aiheuttamia häiriöitä ilmenee, tulee muraali
poistaa.
Suunnitelman laatija (= toimenpiteen valvoja) sekä kiinteistön
omistajan/haltijan edustaja (yleensä taloyhtiössä isännöitsijä)
varmistavat muutostyön asianmukaisen suorittamisen ja valvovat
sen. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan taloyhtiössä.

Päättäjä

Kaisa Karvinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Pääpiirustukset
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, 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.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
14.08.2018
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

32-1908-18-C
LP-091-2018-03683

Hakija

XXXXXXXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Konala, 091-407-0003-0164
Vanha Hämeenkyläntie 29
5151
1962
AO: Asuinpientalojen korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

sr-3: Jälleenrakennuskauden aluekokonaisuuden osana suojeltava rakennus tai se osa. Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntääluvan
purkamiseen vain, jos siihen on pakottava syy. Jos rakennus pakottavasta syystä puretaan, sen tilalle on rakennettava korkeudeltaan ja kattokaltevuudeltaan samanlainen rakennus. Uusi rakennus on rakennettava pääosin vanhan rakennuksen paikalle. Kadun puolelle ei saa rakentaa kattoikkunoita.
Rakennuksen ulkoasun muutos- ja korjaustöiden lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäiset rakennusosat, materiaalit ja yksityiskohdat. Alkuperäiset rakennusosat, kuten kuistit, puuikkunat
ja -paneeliovet tulee säilyttää. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia
joudutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäisin detaljein ja/tai rakennusten alkuperäi-seen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.
Rakennusta voidaan laajentaa korkeintaan 4 metriä harjan suuntaan joko pidentämällä täysikorkuisena tai yksikerroksisena siten,
että porrastetaan sekä pääty että pitkä julkisivu. Laajennuksessa
tulee käyttää samoja materiaaleja, yksityiskohtia ja kattomuotoa
kuin päärakennuksessa. Kellariin saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia tiloja.
Pääsuunnittelija

Laukkanen Sasu Erkki Olavi
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Julkisivumuutos ja terassin rakentaminen
Suojellun (sr-3) omakotitalon päätyyn rakennetaan uusi alaosastaan avoin ja kattamaton terassi ja laajennetaan olemassa olevaa
ikkuna-aukkoa sekä lisätään laajennettuun aukkoon ovi terassille.
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
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Terassin koko noin 20m2.
Uusien osien värit ja materiaalit toteutetaan vanhan mallin mukaan. Lupahakemuksen liitteenä on toimitettu erillinen värityssuunnitelma.
Kaupunginmuseo ei ole puoltanut hanketta lausunnossaan
5.7.2018 ja on pitänyt tuolloin suunnitelmissa esitettyjä toimenpiteitä rakennuksen suojeltavia ominaispiirteitä vaarantavina ja heikentävinä.
Helsingin asemakaavoitus on lausunnossaan 5.7.2018 puoltanut
hanketta ehdollisesti.
Lausunnoissa esitetyt huomautukset on otettu suunnitelmissa
huomioon ja suunnitelmia on päivitetty niiden mukaan siten että
toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennusta tai ympäristöä.
Mahdollisuus palauttaa rakennuksen julkisivu ja ympäristö alkuperäisen toteutuksen mukaiseksi on säilyy.
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.

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
05.07.2018
ei puollettu

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
05.07.2018
ehdollinen

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maanPostiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Terassin ja uusien
rakennusosien tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Poistettava ikkuna on varastoitava ja säilytettävä, jotta se voidaan
myöhemmin palauttaa tai hyödyntää rakennuspaikalla.
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 118 §, 119 §, 126 §, 126 a §,
133 §, 138 §, 141 §.

Päättäjä

Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Ulkovärityssuunnitelma
Lausunto
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, 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.
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Rakennusvalvontapalvelut
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.
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Rakennusvalvontapalvelut
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

32-1909-18-CMY
LP-091-2018-05233

Hakija

KOY Hankasuontie 11 A c/o Ahlström Capital Oy

Rakennuspaikka

Konala, 091-032-0046-0005
Hankasuontie 11a
5153
1962
TTV: Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue,
jolla noudatetaan rakennusjärjestyksen tehdastontteja koskevia
säännöksiä seuraavin poikkeuksin:
Tonttitehokkuusluku on enintään 1.
Teollisuusrakennuksen enimmäiskorkeus on 9 m.
Enintään 2-kerroksisessa teollisuusrakennuksessa saa olla paloahidastavat seinät.
Tontille saa myös rakentaa enintään 5 m korkeita palonarkaan
luokkaan kuuluvia varastorakennuksia. Jos sellaisen rakennuksen
pinta-ala ylittää 600 m2, on rakennus palomuurilla jaettava enintään edellä sanotun suuruisiin osiin.
Ullakkotilan käyttö kielletty.
Erilliset asunto-, konttori- ja ruokalarakennukset saavat olla enintään 2-kerroksisia, enintään 7 m korkeita ja tulee niiden olla ainakin paloahidastavaa luokkaa.

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Ekelund Winni
arkkitehti
HMT Arkkitehdit Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Mainosten yleissuunnitelma
Uuden teollisuusrakennuksen mainosten yleissuunnitelma.
Pääsääntöisesti valomainokset toteutetaan valaistuin irtokirjaimin
ja enimmäiskoko on 4600 x 500 mm.
Autokannen päätyyn varataan alue muraalimaalausta varten, joka
toteutetaan erillisellä luvalla.
Mainoslaitteille varatut paikat, mitat ja sijainnit on määritelty tarkemmin pääpiirustuksissa.
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö
huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Uudisrakentamisen yhteydessä pääsuunnittelija ja hakijan edustaja varmistavat ja valvovat mainoslaitteiden luvanmukaisen
asentamisen.
Kiinteistön omistajan tulee valvoa mainosten yleissuunnitelman
noudattamista mainosten vaihtuessa. Tähän mainosten yleissuunnitelmaan sisältymättömät mainoslaitteet tulee poistaa. Rakennuksen rakenteita ei saa vahingoittaa mainoksia tai niiden
kiinnikkeitä uusittaessa tai poistettaessa.
Valaistuksesta tai mainoslaitteista ei saa aiheutua häikäisyä, häiriötä tai vaaratilanteita ympäristössä. Mikäli näistä mainostoimenpiteistä aiheutuu ko. ongelmia, tulee laite viimekädessä poistaa.
Tarpeettoman kirkasta valaistusta tulee kaikissa olosuhteissa
välttää.
Tässä luvassa on arvioitu mainoslaitteiden osalta vain laitteen
kaupunkikuvallisia ja maankäytöllisiä vaikutuksia, hakija vastaa
kaikista laitteiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvistä näkökohdista sekä huollosta ja ylläpidosta.
Tontilla olevan mainonnan sisällön tulee olla kiinteistöä ja sen
vuokralaisia palvelevaa.
Lupa on myönnettävissä vain edellä mainituilla ehdoilla.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 119 §, 126 §, 126 a §, 133 §,
138 §, 141 §, 166 §.
Järjestyslaki 6 §
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010: 9 §
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Päättäjä

Valtteri Suontausta
arkkitehti

Liitteet

Hakemus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

46-1916-18-C
LP-091-2018-05502

Hakija

KOy Helsingin Valimotie 21 c/o Ovenia Oy

Rakennuspaikka

Pitäjänmäki, 091-046-0014-0008
Valimotie 21
11298
2005
T; Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Höttönen Anita
arkkitehti
Sweoc Architects Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rasva- ja jäteilmakanavan sekä raitisilmasäleikköjen asentaminen julkisivuun
Teollisuusrakennuksen julkisivuun rakennetaan varastosta pysäköintihalliksi muutoksen johdosta jäteilmakanava sekä 2. kerroksen keittiön vaatima rasvakanava, kanavat ovat palo-osastoituja
ja johdetaan katolle. Julkisivuun lisätään myös uusitun ilmanvaihdon tarvitsemat raitisilmasäleiköt pysäköintitilaa, liikuntatilaa ja 2.
kerroksen keittiötä varten. Keittiön raitisilmasäleikkö asennetaan
poistettavien ikkunoiden tilalle.
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 maanPostiosoite
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käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisesta suorittamisesta ja vastaavat kaikista
toimenpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntää rakennusvalvontapalvelusta.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 § ja 133 §

Päättäjä

Mikko Jokinen
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

54-1931-18-C
LP-091-2018-05441

Hakija

Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbus

Rakennuspaikka

Vuosaari, 091-054-0180-0012
Tyynylaavantie 1
11309
2004
K; Liike- ja toimistorakennusten korttelialue

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Pulli Katri
arkkitehti
arkkitehtitoimisto Meri oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Lastaustason rakentaminen
Kauppakeskuksen paikoituskannen reunan olemassa olevan portaan päälle rakennetaan metallirakenteinen lastaustaso. Porras
jää entiselleen ja taso on poistettavissa myöhemmin.
Porras sijaitsee tontin ulkopuolella ja sille on haettu sijoituslupa
2005. Kaupungin alueidenkäyttö- ja valvontayksikkö on ilmoittanut
että, muutokset ovat niin vähäisiä, että muutokset voidaan toteuttaa vanhalla luvalla (HKR-2005-936). Sijoituslupa on päätöksen
liitteenä.
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
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Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Lastaustason tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvonnasta.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 § ja 138 §

Päättäjä

Johannes Sandell
rakennusmestari

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Sijoituslupa
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.08.2018, 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.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 31.08.2018.
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