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Lupayksikön 1 viranhaltijat ovat 02.12.2021 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 687-697
____________________________________________________________________________

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

02.12.2021 § 687 2

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Työpajankatu 8
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

JATKOLUPA

Tunnus 10-3138-21-AJ

LP-091-2021-10598

Hakija Kalasataman Jalusta T4 Ky

Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0623-0007
Englantilaisaukio 6

Pinta-ala 777 m²
Kaava 12070
Lainvoimaisuus 2013
Alueen käyttö Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
________________________________________________________________________________
Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle ja loppuun saattamiseksi

Haetaan Kalasataman keskuksen tornin T4:n rakentamisen aloit-
tamiselle jatkoaikaa tornien toteutusjärjestyksen muutoksen sekä
ympäristö- ja katujärjestelyjen takia. Rakentamiselle on
14.12.2018 myönnetty rakennuslupa 10-2720-18-A, jossa on
määrättynä rakennustöiden aloittamisen määräaika 18.1.2022
mennessä.

Aloittamisen määräaikaa jatketaan kahdella vuodella 18.1.2024
saakka.

Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan
aloittamisen määräaikaa voidaan jatkaa.

Tämän jatkoluvan katsotaan sisältävän myös 2 vuoden jatkoajan
töiden loppuun saattamiseksi.

________________________________________________________________________________
Päätös Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-

tään luvan 10-2720-18-A aloittamisen määräaikaa kahdella vuo-
della seuraavin määräyksin:
Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 18.1.2024 mennessä.
Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 18.1.2026 mennessä.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021
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Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Hannu Litovuo
arkkitehti
puh. 310 26345

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.
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JATKOLUPA

Tunnus 10-3139-21-AJ

LP-091-2021-10608

Hakija Kalasataman Jalusta T5 Ky

Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0623-0006
Englantilaisaukio 2

Pinta-ala 762 m²
Kaava 12070
Lainvoimaisuus 2013
Alueen käyttö Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue
________________________________________________________________________________
Toimenpide Jatkolupa rakennustöiden aloittamiselle ja loppuun saattamiseksi

Haetaan Kalasataman keskuksen tornin T5:n rakentamisen aloit-
tamiselle jatkoaikaa tornien toteutusjärjestyksen muutoksen sekä
ympäristö- ja katujärjestelyjen takia. Rakentamiselle on
14.12.2018 myönnetty rakennuslupa 10-2721-18-A, jossa on
määrättynä rakennustöiden aloittamisen määräaika 18.1.2022
mennessä.

Aloittamisen määräaikaa jatketaan kahdella vuodella 18.1.2024
saakka.

Hakijan esittämät perustelut ovat hyväksyttävät. Oikeudelliset
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa, joten luvan
aloittamisen määräaikaa voidaan jatkaa.

Tämän jatkoluvan katsotaan sisältävän myös 2 vuoden jatkoajan
töiden loppuun saattamiseksi.

________________________________________________________________________________
Päätös Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidenne-

tään luvan 10-2721-18-A aloittamisen määräaikaa kahdella vuo-
della seuraavin määräyksin:
Luvan mukaiset työt tulee aloittaa 18.1.2024 mennessä.
Luvan mukaiset työt tulee saattaa loppuun 18.1.2026 mennessä.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 § 2 mom

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021
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Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Hannu Litovuo
arkkitehti
puh. 310 26345

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 17-2669-21-A

LP-091-2021-00703

Hakija Asunto Oy Helsingin Lähetti 2,

Rakennuspaikka Pasila, 091-017-0116-0001
Kustinpolku 17

Pinta-ala 2391 m²
Kaava 12475
Lainvoimaisuus 2018
Sallittu kerrosala 2980 m²
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden asuinkerrostalon (0121) rakentaminen ja yhdeksän läm-

pökaivon poraaminen

Rakennetaan kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa (käyttötarkoi-
tusluokka 0121).

Pohjaratkaisu
Rakennetaan yhteensä 53 asuntoa. Asuntojen keskipinta-ala on
47 m2. Asunnot ovat vuokra-asuntoja. Asukkaiden yhteistilat ja
varastotilat rakennetaan pääosin katutasoon. Talosauna on sijoi-
tettu ylimpään kerrokseen.

Julkisivut
Julkisivujen pääasiallinen materiaali on paikalla muurattu tiili, par-
vekeosissa on käytetty paikalla saumattuja tiililaattaelementtejä.
Julkisivu on pääosin muurattu punertavan ruskeista, eri tum-
muusasteisista tiilistä. Kattoterassisyvennyksiä on korostettu tiiltä
vaaleammilla tehostesävyillä. Pohjakerroksessa sisäänkäynti-
syvennyksiä ja umpinaisia julkisivun osia on korostettu tumman
punaisella tehostesävyllä.

Pysäköinti ja pyöräpaikat
Kaikki autopaikat (23 kpl) sijaitsevat kaavan mukaisesti viereisen
korttelin pysäköintitalossa (17121). Autopaikoista 1 kpl on varattu
liikkumisesteisille. Asemakaavan vaatimuksen mukaisesti pyörä-
paikkoja on suunnitelmissa 102 pp. Näistä yli 75% on sijoitettu ta-
lon ulkoiluvälinevarastoihin.

Erityisselvitykset:



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

02.12.2021 § 689 11

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Työpajankatu 8
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Kosteudenhallintaselvitys
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio (R1)
Rakennusfysikaalinen riskiarvio (R1)
Paloturvallisuuden riskiarvio (R1)
Rakennesuunnittelun perusteet
Taloteknisen suunnittelun perusteet
Perustamistapalausunto
Selvitys rakennuksen ääniteknisestä toimivuudesta
Energiaselvitys, energiatehokkuusluokka A (2018)
Hulevesisuunnitelma
Alustava pihasuunnitelma
Viherkerroinlaskelma

Muut päätökseen liittyvät asiakirjat:
Hankekuvaus
Naapurin kuuleminen

Lausunnot
Hanketta on käsitelty Pasilan alueryhmän kokouksessa
26.8.2021. Alueryhmä puoltaa esitettyjä suunnitelmia.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai
poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen

Tontilla on vähäistä rakennusoikeuden ylitystä: 55 k-m2 eli 1,8 %
rakennusoikeuden ylitys.
Rakennusoikeuden ylityksen syynä on hyvän asuntosuunnittelun
ja kalustettavuuden takaaminen.
Pohjapinta-alaltaan pienissä rakennuksissa asuntosuunnittelun
mitat tulevat helposti vastaan yhdellä tai kahdellakin rakennuksen
sivulla.

Rakennuksen 2A luoteiskulma ylittää vähäisessä määrin (n. 150
mm) rakennusalueen rajan, samoin kuin rakennuksen 2A kattote-
rassin korkeampi osa luoteiskulmassa (n. 50 mm) Mitoitus perus-
tuu asuntopohjaratkaisun huomioimiseen.

Alueryhmällä tai naapureilla ei ole huomautettavaa poikkeamisen
johdosta.

Rakennusoikeus 2980 km2
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Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa lisäker-
rosalana:
1.  Vapaa-ajan tiloja ja yhteistiloja
2.  Porrasaulatiloja

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 3035 3035
kerrosalan ylitys /MRL
115§

298 298

lisäkerrosalaa 1 305 305
lisäkerrosalaa 2 27 27

Autopaikat Rakennetut 23
Kiinteistön ulkopuoliset 23
Yhteensä 23

Väestönsuojat Luokka Suojatila m² Suojat lkm Kiinteistön ulkopuolella
S1 69 1 Ei

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 3666 m²
Tilavuus 12780 m³
Paloluokka P1
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- Maalämpöjärjestelmän suunnitteluasiakirjat
- palokatkosuunnitelma
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- pihasuunnitelma
- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- lämpökaivon sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- 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. Suunni-
telmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnalta
ennen muutosten toteuttamista.

Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n mukainen aloituskokous.

Pilaantuneiden maiden tutkimusraportissa esitetyt toimet mahdol-
listen työmaavaiheessa löytyvien pilaantuneiden maa-ainesten
osalta tulee ottaa huomioon. Pilaantuneiden maiden käsittelyssä
tulee noudattaa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen antamia
määräyksiä.

Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan työmaan viereisillä alu-
eilla.

Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvon-
taan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten var-
mistamiseksi.
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Mikäli erityissuunnitelmien laatimisen yhteydessä osa rakenne- tai
taloteknisistä ratkaisuista sijoitetaan katualueen puolelle, niille tu-
lee tarvittaessa hakea sijoitussopimus Helsingin kaupungin aluei-
denkäyttöyksiköstä.

Rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma toimitetaan ennen
rakennesuunnitelmien toimittamista.

Rakennesuunnitelmien yhteydessä toimitetaan detaljisuunnitel-
mat liittyen ulkoseinän eristeen paloturvallisuusratkaisuun.

Julkisivujen tiililaattapintojen saumoitusratkaisujen ja laatoituksen
detaljisuunnitelmat tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen jul-
kisivuihin liittyvien töihin aloittamista.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytetyn ilmanvuotoluvun
johdosta rakennusten ilmanvuotoluku on mitattava ja allekirjoitettu
ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvon-
taan ennen kuin rakennukset otetaan käyttöön.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksien käyttöönot-
toa.

Ennen asuinrakennuksien käyttöönottoa tulee varmistaa pelas-
tusajoneuvon toimintaedellytykset.

Ennen asuinrakennuksien käyttöönottoa tulee niissä tehdä pelas-
tuslaitoksen erityinen palotarkastus.

Ennen käyttöönottoa on osoitettava asemakaavan edellyttämät
autopaikat. Mahdollisten väliaikaisten autopaikkajärjestelyiden
osalta tulee tehdä aikataulutettu esitys ennen käyttöönottoa.

Autopaikkojen ja muiden rasitteiden/yhteisjärjestelyiden pysyvyys
on varmistettava rakennusvalvonnan hyväksymällä tavalla.

Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Asuntoja ei saa käyttää majoitukseen. Määräys ei koske asunnon
satunnaista vuokrausta asunnossa kirjoilla olevan lyhyehköjen
lomamatkojen ja muiden vastaavien ajaksi.

Ennen käyttöönottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.
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Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 117 l §,125
§, 133 §, 135 §, 171 §

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Hannu Litovuo
arkkitehti
puh. 310 26345

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

02.12.2021 § 689 16

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Työpajankatu 8
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.

Luvan voimassaoloaika Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.12.2024 ja loppuun-
saatettava viimeistään 23.12.2026. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen,
jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. Jos lupamää-
räyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, tulee myös tämän
olla hyväksytty ennen aloittamista.
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Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 36-2777-21-D

LP-091-2021-06657

Hakija Metroauto Group Oy

Rakennuspaikka Viikki, 091-036-0016-0001
Hernepellonkuja 12

Pinta-ala 9304 m²
Kaava 9609
Lainvoimaisuus 1989
Sallittu kerrosala 5582 m²
Rakennettu kerrosala 5454 m²

Pääsuunnittelija Laine Matti Otto Antero
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Matti Laine Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen osittainen käyttötarkoituksen muutos

Haetaan lupaa sisätilojen osittaisille käyttötarkoituksen muutoksil-
le.
Rakennuksen kellarissa autonsäilytyshalli muutetaan varastoksi
ja sosiaalitiloja muutetaan varastoksi.
Rakennuksen toisessa kerroksessa puretaan osastoiva seinä,
uuden palo-alueen koko on sen myötä 818 m². Avotoimistotilat
muutetaan automyymäläksi, joka yhdistyy olemassa olevaan au-
tomyymälätilaan.
Koillis- ja kaakkoisjulkisivuilla tehdään ovi- ja ikkunamuutoksia.
Muutosalan laajuus on yhteensä 1179 m².

Lisäselvitys Erityisselvitykset:
- Palotekninen lausunto

Päätöksen liitteet hakemuksen lisäksi:
- Hankeselvitys

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja kaavan si-
sältö huomioon ottaen.

Hankkeen laajuus
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Muutosalue 1179 m²
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta

927/2020 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- iv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

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

Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n mukainen aloituskokous.

Pääsuunnittelijan ja vastaava työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
muutostyön suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Mahdolliselle
suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennus-
valvonnasta ennen muutosten toteuttamista.
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Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 131 §, 133 §, 135 § ja
141 §

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Hanna Tiira
Arkkitehti
puh. 09 3103 7655

________________________________________________________________________________

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.

Luvan voimassaoloaika Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.12.2024 ja loppuun-
saatettava viimeistään 23.12.2026. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen,
jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. Jos lupamää-
räyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, tulee myös tämän
olla hyväksytty ennen aloittamista.
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Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 39-3093-21-C

LP-091-2021-03354

Hakija Asunto Oy Päivöläntie 20

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0208-0015
Päivöläntie 20

Pinta-ala 1268 m²
Kaava 8380
Lainvoimaisuus 1982
Sallittu kerrosala 850 m²
Rakennettu kerrosala 854 m²
Alueen käyttö Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL)

Pääsuunnittelija Mäkinen Tarja Sisko Tuulikki
rakennusarkkitehti
Raksystems Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide Ikkunoiden, ovien ja parvekelasitusten uusiminen, julkisivujen

kunnostus ja maalaus

Haetaan toimenpidelupaa seuraaville toimenpiteille:
-Ikkunoiden, parvekeovien ja asuntohuoneisto-ovien uusiminen
puualumiinirakenteisena.
-Julkisivulammauksen uusiminen
-Julkisivupaneloinnin uusiminen ja maalaaminen
-Parvekekaiteiden teräsosien kunnostus ja maalaus sekä parve-
kekaiteiden puupaneloinnin uusiminen ja maalaaminen
-Parvekkeiden lasien uusiminen
-Roskakatoksen paneloinnin uusiminen ja maalaaminen
Ikkunajako ja julkisivun väritys pysyvät ennallaan.
Rakennuksen laajuustietoihin ei tule muutoksia.

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

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia

Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maan-
käytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Toimenpiteiden tek-
niset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastat-
taviksi.

Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan korjaustyön
suunnitelmien mukaisen suorittamisen ja vastaavat kaikista toi-
menpiteen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja siisteyteen liittyvistä
näkökohdista sekä rakennuksessa että ympäristössä. Suunnitel-
mista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvonnasta.

Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu hait-
taa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäris-
tölle haitallisten aineiden vuoksi.

Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että ikkunoiden/ovien
valoaukot, kynnyskorkeudet yms. asiat eivät huonone muutostyön
yhteydessä.

Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen liikenteen, ja-
lankulun ja pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117a §, 126 § ja 133 §

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Tiina Olli
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

02.12.2021 § 691 27

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Työpajankatu 8
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.
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MUUTOSLUPA

Tunnus 39-3099-21-AM

LP-091-2021-01532

Hakija XXXXX
XXXXX

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0211-0013
Kertojantie 12

Pinta-ala 652 m²
Kaava 8295
Lainvoimaisuus 1981
Alueen käyttö Erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue (AO)

Pääsuunnittelija Honkanen Hannes Christian
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Toimenpide Muutoksia asuinrakennuksessa

Haetaan rakentamisen aikaista muutoslupaa aiemmin myönnet-
tyyn rakennuslupaan 39-2089-17-A.

Lupaa haetaan tontille em. luvalla rakennetun asuinrakennuksen
seuraaville muutoksille:

Muutetaan kerrosalalaskelmaa: vajaan käytetään autokatokselle
osoitettua lisärakennusoikeutta.
Makuuhuonevaraus 2. kerroksessa muutetaan toteutettavaksi.
Lisätään ikkuna pohjoiselle julkisivulle.
Muutetaan ikkunan kokoa läntisellä julkisivulla.
Läntisen seinän palonkestoluokkaa muutetaan  luvan liitteenä
olevan 12.6.2018 paloteknisen lausunnon mukaisesti (seinä ei ole
osastoiva). Pohjoisen seinän palonkestoluokka säilyy muuttumat-
tomana.
Siirretään hormia vesikatolla.
Tulisija ja siihen kuuluva hormi poistetaan.

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

Rakennusoikeus -170 k-m2
-tontin kerrosalaan laskettavaa talousrakennuskerrosalaa 30 k-
m2
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-15 m2 autokatos / asunto

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 147 13 160
autosuoja 15 15
talousrakennuskerros-
alaa

15 15 0

kerrosalan ylitys /MRL
115§

4 4

Hankkeen laajuus

Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a - i §, 125 §, 133
§ ja 135 §.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa,
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten
toteuttamista.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.

Osastoivan ulkoseinän uuden ikkunan tulee täyttää määräysten
mukaiset vaatimukset.

Asuntoja ei saa käyttää majoitukseen. Määräys ei koske asunnon
satunnaista vuokrausta asunnossa kirjoilla olevan lyhyehköjen
lomamatkojen ja muiden vastaavien ajaksi.
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Muilta osin noudatetaan alkuperäisen rakennusluvan 39-2089-17-
A lupaehtoja ja katselmuksia.

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat

Käsittelijä Pekka Ryhänen
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Päätöksen liite

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 39-3107-21-A

LP-091-2021-09406

Hakija XXXXX
XXXXX

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0211-0013
Kertojantie 12

Pinta-ala 652 m²
Kaava 8295
Lainvoimaisuus 1981
Sallittu kerrosala 170 m²
Alueen käyttö Erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue (AO)

Pääsuunnittelija Honkanen Hannes Christian
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Piharakennuksen rakentaminen sekä purkaminen

Rakennetaan piharakennus ja puretaan kokonaisuudessaan ton-
tilla oleva talousrakennus.

Uuden piharakennuksen käyttötarkoitus on polkupyörävarasto ja
siihen käytetään asemakaavassa autokatokselle osoitettua ker-
rosalaa.

Pyörävaraston julkisivut ovat pääosin puuverhoillut, väriltään
tummanvihreä. Pohjoinen julkisivu on lasirakenteinen. Katto on
viherkatto.

Helsingin kaupunginmuseolla ei ole ollut huomautettavaa

Asemakaavoitus on kannanotossaan puoltanut autokatoskerros-
alan käyttämistä pyörävarastoon.

Kuuleminen Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen

Hakijan ilmoittamat poikkeamiset ja perustelut poikkeamisiin:
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Poikkeaminen asemakaavan määräämästä katemateriaalista.
Rakennetaan viherkatto. Asemakaavan mukaan katemateriaalin
tulee olla tummansävyinen.

Hakija perustelee poikkeamista seuraavasti:
Viherkatto toimii hulevesiä pidättävänä ja ympäristön esteettistä
laatua parantavana elementtinä.

Poiketaan asemakaavamääräyksestä, jonka mukaan "tontin ker-
rosalan lisäksi saa rakentaa enintään 15 m²

autokatoksen asuntoa kohti." Pinta-ala käytetään polkupyöräva-
jaan.

Hakija perustelee poikkeamista seuraavasti:
Yksityisautoilu ei liity samalla tavalla tiiviisti omakotiasumiseen
kuin kaavaan laatimisajankohtana 40 vuotta sitten. Alueen jouk-
koliikenneyhteydet ovat erinomaiset. On siksi perusteltua käyttää
lisärakennusoikeus vajaan, jossa muitakin liikkumisvälineitä, ku-
ten polkupyöriä, voi säilyttää ja huoltaa.

Asemakaavoituksen lausunnon mukaan asemakaavan merkintöi-
hin ja-määräyksiin sisältyvän autokatoksen sijaan voidaan raken-
taa 15m² polkupyörävaja kerrosalan estämättä.

Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.

Rakennusoikeus 170 k-m2
tontin kerrosalaan laskettavaa talousrakennuskerrosalaa 30 k-m2
15 m2 autokatos / asunto

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 160 160
autosuoja 15 24 15 24
kerrosalan ylitys /MRL
115§

4 4

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 24 m²
Tilavuus 72 m³
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Lausunnot

Lausunnon antaja Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm 28.10.2021
Lausunnon tulos ei huomautettavaa

Lausunnon antaja Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Lausunto pvm 28.10.2021
Lausunnon tulos ei huomautettavaa
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- iv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus

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

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan uudis-
rakennusten työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mu-
kaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä ra-
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kennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Ennen purkutöihin ryhtymistä on rakennusvalvontaan toimitettava
haitta-ainekartoitus.

Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yh-
teyteen.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 125 §, 127 §, 133 §,
135 §, 139 § ja 175 §.

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Pekka Ryhänen
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus
Valokuvia
Kaavoittajan kannanotto
Kaupunginmuseon lausunto
Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.

Luvan voimassaoloaika Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.12.2024 ja loppuun-
saatettava viimeistään 23.12.2026. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen,
jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. Jos lupamää-
räyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, tulee myös tämän
olla hyväksytty ennen aloittamista.
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Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 40-3105-21-AJ

LP-091-2021-09253

Hakija XXXXX

Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0031-0009
Penttilänpolku 8

Kaava 11058
Lainvoimaisuus 2002
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO)
________________________________________________________________________________
Toimenpide Rakennustöiden aloittamisen ja loppuunsaattamisen määräajan

jatkaminen kahdella vuodella

Asuinpientalon rakentamiseksi on 8.11.2018 myönnetty raken-
nuslupa 40-2628-18-A. Rakentamisen aloittaminen on viivästynyt
tontin omistajavaihdoksen johdosta. Jatkoaikaa haetaan kahdeksi
vuodeksi sekä rakennustöiden aloittamiselle, että loppuunsaatta-
miselle.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja kaavan si-
sältö huomioon ottaen.

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu rakennusluvan 40-2628-18-A rakennustöiden aloittamisen

ja loppuunsaattamisen määräajan jatkaminen myönnetään kah-
della vuodella jäljempänä mainituin määräyksin.

Työt on aloitettava 28.11.2023 mennessä.

Työt on saatettava loppuun 28.11.2025 mennessä.

Rakennustyössä on noudatettava muita rakennusluvassa 40-
2628-18-A mainittuja lupamääräyksiä.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 141 § ja 143 §

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
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________________________________________________________________________________

Käsittelijä Tiina Olli
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Päätöksen liite

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.
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MUUTOSLUPA

Tunnus 41-3131-21-BM

LP-091-2021-08903

Hakija XXXXX
XXXXX

Rakennuspaikka Suurmetsä, 091-041-0156-0025
Kalkkivuorenkuja 3

Pinta-ala 711 m²
Kaava 9383
Lainvoimaisuus 1987
Alueen käyttö AO: Erillispientalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Masso Oona
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Oona Masso

________________________________________________________________________________
Toimenpide Muutoslupa, asuinpientalon laajuustietojen tarkistus ja lasitetun

terassin muutokset

Alkuperäisellä luvalla 41-3060-20-D, 2-kerroksisen omakotitalon
pihanpuoleinen parveke puretaan ja parvekeovi muutetaan ikku-
naksi. Purettavan parvekkeen kohdalle rakennetaan lasitettu te-
rassi.

Muutoksena: Lasitettu terassi (16,5 m²) lasketaan apukerrosalaan
kuuluvaksi kylmäksi tilaksi. Tarkemittauksen perusteella korjataan
olemassaolevan asuinrakennuksen kerrosalatiedot.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asema-
kaavan sisältö huomioon ottaen.

Poikkeamiset perusteluineen

Ylitys kaavan mukaan sallitusta kokonaisrakennusoikeudesta.
Lasiterassi lasketaan lisäkerrosalaksi.
Kuisti ylittää kaavan mukaan rakennettavaksi sallitun lisäkerros-
alan. Ylityksen osuus tontin yhteenlasketusta sallitusta rakennus-
oikeudesta on 9,9 %.
Kerrosalat on selvitetty kerrosalalaskelmassa, jossa tarkemittauk-
sen perusteella on esitetty kaikkien tontilla olevien rakennusten ja
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rakennelmien laajuustiedot.

Rakennusoikeus e=0,25, tontin pinta-ala: 711 m², sallittu kerrosala 178 m²
AO-korttelialueella saa tontille asemakaavaan merkityn raken-
nusoikeuden lisäksi rakentaa autosuojia tai -katoksia enintään 20
m²/asunto sekä muuta asunnon ulkopuolista asumista palvelevaa
tilaa kuten varasto-, huolto- tai askartelutilaa enintään 5
m²/asunto, kuitenkin enintään 30% asemakaavassa sallitusta
asuntokerrosalasta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 174 174
varasto 13 13
Lasitettu terassi 16 16
Autokatokset 20 20

________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa,
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten
toteuttamista.

Muilta osin tulee noudattaa luvan 41-3060-20-D lupamääräyksiä
ja määräaikoja.

Päätöksen perustelut Poikkeaminen asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta on
vähäinen ja perusteltu.
Rakennushanke soveltuu rakennuspaikalle ja täyttää luvan myön-
tämisen edellytykset.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §:t, 119 §, 125 §, 131
§, 133 §, 135 §, 141 § ja 175 §.
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sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Valtteri Suontausta
arkkitehti

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 47-3068-21-A

LP-091-2020-09632

Hakija XXXXX

Rakennuspaikka Mellunkylä, 091-047-0197-0008
Klamintie 10

Pinta-ala 970 m²
Kaava 11427
Lainvoimaisuus 2006
Sallittu kerrosala 243 m²
Alueen käyttö Erillispientalojen korttelialue (AO)

Pääsuunnittelija Sairanen Veikko Olavi
arkkitehti
Den Finland Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Omakotitalon (0110) rakentaminen

Hallinnanjaolla jaetulle tontille alueelle B rakennetaan kaksiker-
roksinen omakotitalo (käyttötarkoitusluokka 0110). Hallinnanjako-
alueella A on 1940 -luvulla rakennettu omakotitalo ja talousraken-
nus.

Tontin kerrosala on tällä rakennusluvalla kokonaan käytetty.

Julkisivut ovat puuverhousta ja vesikatteena on peltikate.

Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön.

Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan raken-
nuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.

Hallinnanjakosopimuksessa on sovittu tiestä, teknisistä laitteista
ja rakennelmista.

Lisäksi hankkeesta on toimitettu alustava hulevesisuunnitelma ja
ääneneristävyysselvitys.

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuk-
sia hakemuksen johdosta.
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Rakennusoikeus e=0,25 (243 m²)
Lisäksi saa rakentaa autotalleja, -katoksia, varastotiloja, lasikuis-
teja ja kasvihuonetilaa yhteensä enintään 20 % sallitusta asunto-
kerrosalasta, kuitenkin siten, että lasikuistien ja kasvihuoneiden
kerrosala ei ylitä 5 % sallitusta asuntokerrosalasta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
asuinkerrosalaa 112 131 243
talousrakennuskerros-
alaa

49 49

MRL 115 § 10 10

Autopaikat Rakennetut 2
Yhteensä 4
Rakennetaan 2

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 145 m²
Tilavuus 440 m³
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 09.09.2021
Lausunnon tulos lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT

02.12.2021 § 696 53

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontapalvelut Rakennusvalvontapalvelut +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Työpajankatu 8
Helsinki 58

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

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

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

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

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

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa,
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteut-
tamista.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä
rakennusvalvontapalvelulle viimeistään, kun rakennus otetaan
käyttöön

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on toimitettava selvitys matka-
viestinten kuuluvuudesta 117 j §.
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Ennen käyttöönottoa Lupapisteeseen on tallennettava hankkeen
toteumamalli ifc-tiedostona.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Asuntoa ei saa käyttää majoitukseen. Määräys ei koske asunnon
satunnaista vuokrausta asunnossa kirjoilla olevan lyhyehköjen
lomamatkojen ja muiden vastaavien ajaksi. Asia on kirjattava ra-
kennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 117 l §, 125
§, 133 §, 135 § ja 141 §

sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh. 310 26407

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Hallinnanjakosopimus

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.

Luvan voimassaoloaika Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.12.2024 ja loppuun-
saatettava viimeistään 23.12.2026. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen,
jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. Jos lupamää-
räyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, tulee myös tämän
olla hyväksytty ennen aloittamista.
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Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Tunnus 54-2988-21-A

LP-091-2021-08783

Hakija Asunto Oy Helsingin Vuosaarenpuisto

Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0074-0003
Punakiventie 8

Pinta-ala 7130 m²
Kaava 12279
Lainvoimaisuus 2017
Sallittu kerrosala 2750 m²
Alueen käyttö AR: Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortteli-

alue;
II: Kaksikerroksisten rakennusten rakennusalat

Pääsuunnittelija Ulvinen Jukka-Pekka
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Neljän rivitalon (rakennusluokka 0112) rakentaminen

Puistoon rajoittuvalle kaupungin vuokratontille rakennetaan neljä
kaksikerroksista, julkisivuiltaan pääosin valkoiseksi rapattua, vi-
herkattoista rivitaloa (yhteensä 30 asuntoa). Väestönsuoja 75
henkilölle sekä erilliset irtaimistovarastot ovat rakennuksen B kel-
larissa. Asuntokohtaiset ulkovarastorakennelmat (talousrakennus-
ten kerrosalaa) ja autopaikat ovat kunkin asunnon esteettömän
sisäänkäynnin yhteydessä. Jätteiden syväkeräyspisteitä on kaksi.

Lisäselvitys Riittävät tekniset erityisselvitykset sekä muut selvitykset ja täy-
dentävät suunnitelmat on toimitettu.

Päätöksen liitteet hakemuksen lisäksi (5):
- Valtakirja
- Vuokrasopimus
- Rakennusoikeuslaskelma (ei pääpiirustus)
- Naapurin kuuleminen
- Naapurin huomautus

Kuuleminen Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahake-
muksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdos-
ta (sähköinen kuulemismenettely).
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Naapuri kadun vastapäisessä osoitteessa Punakiventie 17 on lä-
hettänyt sähköpostitse huomautuskirjeensä.

Kyseinen naapuri huomauttaa rakennusten C ja D rakennusalan
ylityksistä mm. vähentäen näkyvyyttä viheralueelle. Rakennukset
eivät kuitenkaan ole koko sallitun rakennusalan kokoiset ja lisäksi
kumpaakin rakennusta on ainoastaan siirretty koilliseen päin niin,
että rakennusalan raja ylittyy ainoastaan koillisosastaan ja toisaal-
ta rakennusten väli on leveämpi kuin mitä rakennusalat mahdollis-
taisivat. Näin ollen näkyvyys puistoon jopa paranee väljemmän si-
joituksen myötä.

Kyseinen naapuri huomauttaa myös jätepisteen sijoituksesta ton-
tin itäisimpään osaan ja esittää, että se sijoitettaisiin tontin etelä-
osaan. Suunnitelmaa on muutettu niin, että tontin keskeisemmille
paikoille sijoitetaan kaksi erillistä, pienempää syväkeräysjätepis-
tettä: toinen rakennusten C ja D väliin ja toinen rakennusten A ja
B väliin. Erityistä häiriötä ei voida katsoa olevan niin naapureille
kuin omallekaan tontille. Lupapäätöksessä on annettu myös lisä-
määräys pihasuunnittelun osalta riittävän maisemoinnin osalta.

Lupapäätöksen pöytäkirjaote toimitetaan huomautuksen tehneelle
naapurille.

Poikkeamiset perusteluineen

Rakennus C ylittää rakennusalan rajan pohjoissivulla 1,54 m pa-
remman tontinkäytön vuoksi.

Rakennus D ylittää rakennusalan rajan pohjoissivulla 3,68 m pa-
remman tontinkäytön vuoksi.

Rakennus C:n terassit ylittävät rakennusalan rajan 1,3 m tarkoi-
tuksenmukaisten oleskelutilojen saavuttamiseksi.

Rakennusten A ja B terassit ylittävät rakennusjärjestyksen 7 §:n
sallimalla tavalla rakennusalan rajan 0,9 m tarkoituksenmukaisten
oleskelutilojen saavuttamiseksi (ei varsinainen poikkeaminen - yli-
tys sallittu 1,2 m).

Rakennus D:n varastot ylittävät rakennusjärjestyksen 7 §:n salli-
malla tavalla rakennusalan rajan 0,9 m paremman tontinkäytön
vuoksi (ei varsinainen poikkeaminen - ylitys sallittu 1,2 m).
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Poikkeamiset ovat rakennuspaikka ja tontinkäyttö huomioiden vä-
häiset ja perustellut.

Rakennusoikeus 2750 m² Asuinkerrosala

Saa erillistä asumista palvelevaa tilaa kuten talousrakennuksia ja
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja rakentaa ase-
makaavaan merkityn kerrosalan lisäksi.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus Käytetty Uusi Purku Yhteensä
Asuinkerrosala 2743 2743
Ulkovarastot 172 172
MRL 115 § 76 76

Autopaikat Yhteensä 30
Rakennetaan 30

Väestönsuojat Luokka Suojatila m² Suojat lkm Kiinteistön ulkopuolella
S1 66 1 Ei

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 3008 m²
Tilavuus 10390 m³
Paloluokka P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta
927/2020 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvalli-
suudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausunnot

Lausunnon antaja Sijaintilausunto
Lausunto pvm 15.10.2021
Lausunnon tulos lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään

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

- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja

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

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pihasuunnitelma
- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

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

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

Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan.

Rakennusten maantasokerroksen lattian korkeusasema tulee olla
merkittynä tontille rakennuksen nurkkapisteiden kohdalla aloitus-
kokouksen yhteydessä.
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Rakentamisessa on noudatettava rakennuslautakunnan hyväk-
symää ohjetta: Pohjavesialue - Rakentamistapaohje tärkeälle
pohjavesialueelle rakentamisesta.

Viherkattojen rakennesuunnitelmissa on huomioitava asemakaa-
van edellyttämä riittävä rakenne- ja kasvukerros hulevesien pidät-
tämiseksi.

Tarkennettu hulevesisuunnitelma ja erillinen tarkennettu piha-
suunnitelma on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle hyvissä
ajoin ennen toimenpiteitä. Pihasuunnitelmassa on kiinnitettävä
erityishuomiota jätepisteiden (syväkeräysastiat) tarkan sijoituksen
ja maisemoinnin osalta.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa,
että työ suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväk-
syntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten
toteuttamista.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä ra-
kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyt-
töön.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Päätöksen perustelut Hanke soveltuu rakennuspaikalle ja täyttää rakennusluvan myön-
tämisen edellytykset.

Poikkeamiset ovat rakennuspaikka ja tontinkäyttö huomioiden vä-
häiset ja perustellut.

Hankkeen esitettyjen poikkeamisten ei voida katsoa aiheuttavan
naapureiden huomautuskirjeessään esittämiä haittaavia vaikutuk-
sia kyseiselle naapurille tai laajemmin alueen ympäristössä.

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a - j §:t, 125 §, 133
§, 135 §, 141 § ja 175 §
Rakennusjärjestys 7 §
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sähköisesti allekirjoitettu, 02.12.2021

Päättäjä Lupayksikön 1 viranhaltijoiden päättämät asiat
________________________________________________________________________________

Käsittelijä Ossi Lehtinen
arkkitehti
puh. 310 26321

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Päätöksen liite

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.12.2021, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.

Viimeinen muutoksenhakupäivä 22.12.2021.

Luvan voimassaoloaika Rakennustyö on aloitettava viimeistään 23.12.2024 ja loppuun-
saatettava viimeistään 23.12.2026. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyk-
sessä on määrätty.

Rakennustyön aloittaminen

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen,
jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. Jos lupamää-
räyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja, tulee myös tämän
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olla hyväksytty ennen aloittamista.

Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai säh-
köpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisval-
vontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Pu-
helimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituk-
sen.

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

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoi-
keus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamis-
lupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ym-
päristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin viras-
toissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitetta-
va
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
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- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaa-
timuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköises-
sä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin rakennusvalvontapalvelut
                  PL 58234
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Työpajankatu 8,
                  00580 Helsinki
                  Vaihde: 09 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähkö-
postina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
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Viimeinen muutoksenhakupäivä 17.12.2021.


