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Lupayksikön viranhaltijat ovat 04.01.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 1-3
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 9.1.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

16-0002-18-C
LP-091-2017-08559

Hakija

Asunto-Oy Koroistentie 1 c/o Isännöinti-Ura Oy

Rakennuspaikka

Ruskeasuo, 091-016-0713-0001
Koroistenkuja 1
3377 m²
5216
1962
ALK Yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialue.

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Ruskeasuo on yleiskaava 2002:ssa osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi.
Alueelle on 2004 laadittu korjausrakentamisohjeet "Ruskeasuo.
Rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet, korjausrakentamisohjeet".
Pääsuunnittelija

Bur Alli Kyllikki
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ikkunoiden ja ovien muutos
Vuonna 1964 valmistuneen, arkkitehtitoimisto Touko Neronen ja
Antti Miettinen suunnitteleman kerrostalon alkuperäiset asuntojen
puuikkunat, niiden väliset julkisivujen puulistoitukset, asuntojen
parvekeovet sekä maantasokerroksen varastotilojen ovet uusitaan.
Kuntoarviossa (2017) on ikkunoissa ja parvekeovissa todettu
merkittäviä vaurioita ja puutteita ja esitetty niiden uusimista.
Uusien puualumiini-ikkunoiden malli noudattaa alkuperäistä puiteja karmijaon sekä värityksen osalta. Myös ikkunoiden syvyysasema julkisivussa säilyy. Ikkunoiden vaihdon myötä asuinhuoneistojen ilmanvaihto paranee. Ikkunoiden väliset listoitukset
uusitaan alumiinisina. Parvekeovet uusitaan yksilehtisinä alkuperäisen mallin mukaisina puualumiiniovina. Maantasokerroksen ikkunaovet uusitaan levyrakenteisina alkuperäistä mallia mukaillen.
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Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen.

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- Detaljisuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Detaljisuunnitelmina on rakennusvalvonnan lupayksikköön toimitettava ikkunoiden, julkisivulistoitusten, parvekeovien ja maantasokerroksen ovien detaljipiirustukset.
Työvaihetta ei saa aloittaa ennen kuin sitä koskevat detaljipiirustukset on toimitettu.
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaavat siitä,
että ikkunoiden ja ovien valoaukot, kynnyskorkeudet tai muut vastaavat seikat eivät huonone muutostyön yhteydessä.
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 126 §, 138 §

Päättäjä

Leena Makkonen
arkkitehti
puh. 310 37262
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Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.01.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
00530 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 23.01.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

29-0014-18-D
LP-091-2016-05162

Hakija

Asunto Oy Tunnelitie 2

Rakennuspaikka

Haaga, 091-029-0002-0001
Tunnelitie 2
2096 m²
3261
1952
1557 m²
1553 m²
I
Rakennusala yksikerroksista enintään 3 m korkeata paloapidättävään luokkaan kuuluvaa rakennusta varten, jossa ei saa olla
asuntoja

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Salonen Jaakko Kalervo
rakennusarkkitehti
Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimiston muuttaminen asunnoksi poikkeusluvalla
Kohde on vuonna 1974 valmistunut arkkitehti Mikko Honkasen
suunnittelema 3-kerroksinen asuinkerrostalo. Talossa on 12
asuinhuoneistoa ja ensimmäisessä kerroksessa sekä siipiosassa
liiketiloja 6 kpl.
Siipiosan toimiston muuttaminen asunnoksi perustuu poikkeamislupaan (8.6.2017, 19§) poikkeamana asemakaavan määräyksestä, ettei tontin 1-kerroksiseksi merkityllä rakennusalalla saa sijaita
asuntoja. Toimistotila on kuitenkin todettu sijainniltaan toimistokäyttöön syrjäiseksi ja soveltuvan asuinkäyttöön omalla sisäänkäynnillä varustettuna ja rajautuen pääikkunoiden osalta taloyhtiön vehreään pihaan.
Rakennuksen siipiosan 199 m² toimistotila muutetaan asunnoksi,
jossa on keittiö, ruokailu- ja olohuone, 3 makuuhuonetta, saunaosasto, kylpyhuone, wc ja kodinhoitohuone. Asunto on esteetön
ja luiskavaraus on mahdollista toteuttaa tarvittaessa sisäänkäynnille.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
04.01.2018

§2

8

Lähistöllä sijaitsevien asemakaavahankkeiden yhteydessä tehtyjen melu-, tärinä- ja runkomittausten perusteella asumista on
mahdollista sijoittaa kohteen etäisyydelle rautatiestä. Hankkeessa
toimitetussa meluselvityksessä todetaan, että päiväajan melutason perusteella asuinkäyttöön otettavan rakennuksen osan julkisivun ääneneristävyysvaatimus on 21 dB ja että esitetyillä rakenteilla asunnon ääneneristävyysvaatimukset täyttyvät. Tärinämittaustulosten perusteella tärinätasot kohteessa ovat vähäisiä.
Pysäköintipaikkoja on tontilla 19 kpl, kun laskentaohje edellyttäisi
13 autopaikkaa.
Huoneistossa on tehty haita-ainekartoitus ja lisäksi sisäilmakartoitus, jonka yhteydessä on todettu ulkoseinän vauriot ja esitetty korjaustarve.
Kohteen ulkoseinärakenteita uusitaan ja lämpöeristystä parannetaan. Betoniseinien osalla on puhtaaksimuurattu julkisivu. Kahdella sivulla on puurunkoinen ulkoseinä tiililaattaelementtiverhoilulla.
Puurunkoiset ulkoseinät ovat huonokuntoisia, osin kosteusvaurioisia ja ne uusitaan lämmöneristysmääräysten mukaisina, jolloin
ulkoseinä paksunee ja kerrosala kasvaa 2 m². Yläpohjaan lisätään lämmöneristystä. Julkisivujen yleisilme säilyy entisenlaisena.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue

199 m²

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
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- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pihasuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Ennen uuden julkisivun asentamista on pidettävä mallihyväksyntä, jossa määritellään lopullinen hyväksyttävä tiililaatta. Mallihyväksynnässä on paikalla pääsuunnittelijan lisäksi hakijan ja urakoitsijan edustajat. Rakennusvalvonnan lupaosaston edustajalle
tulee toimittaa valokuvin varustettu mallihyväksyntäpöytäkirja.
Radan puoleisessa julkisivussa ikkunoiden tiivistyksessä ja ilmastointiventtiileissä tulee huomioida ääneneristysvaatimus 21 dB.
Toimitettavassa pihasuunnitelmassa tulee huomioida mahdollisuus ulko-oleskeluun ja pyrkiä rajaamaan asuntoon rajautuva piha istutuksin yleiseen käyttöön tarkoitetusta pihasta. Julkisivusta
poistuvat valaisimet tulee korvata pihan kohennuksen yhteydessä.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 125 §, 133 §, 171§
ja 172§
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Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh. 310 26468

________________________________________________________________________________
Liitteet

Valtakirja
Poikkeamispäätös
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.01.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
00530 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 23.01.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.01.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 24.01.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemukPostiosoite
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen
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Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

40-0001-18-A
LP-091-2017-07563

Hakija

XXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Suutarila, 091-040-0213-0003
Niemitie 2
963 m²
9304
1987
241 m²
Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Siekkinen Jari Pekka
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kolmen pientalon rakentaminen
Tontille rakennetaan kolme kellarillista yksikerroksista pientaloa.
Rakennusten julkisivut ovat vaaleaa lautaa ja katteena tummanharmaa peltikate.
Rakennusten esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu nostinvaraukset, mikä katsotaan olevan riittävä järjestely maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.
Rakennusten A ja C suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Rakennuksen B suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.
Kuuleminen

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille hakemuksen
vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen
Talojen B ja C parvekkeet ylittävät tontin sisäisen rakennusrajan
1,8 metrillä.
Etäisyyspoikkeamiselle on saatu sen naapurin suostumus, jonka
etuun poikkeama vaikuttaa.
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Esitettyä poikkeamista voidaan pitää vähäisinä ja perusteltuina.
Rakennusoikeus

- asuinkerrosalaa 241m²
- autosuoja 20m² / asunto
- varastotila 5m² / asunto

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus

Käytetty

asuinkerrosalaa
varasto
MRL 115 § 3 mom.
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Rakennetaan
226
11
10

Puretaan

Yhteensä

226
11
10

4
4

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

474 m²
1560 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 7.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 5.
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
16.10.2017
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- 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.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2,0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 118 §, 125 §,
133 §, 135 § ja 175§.
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Sami Nurme
lupa-insinööri

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus
Lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 09.01.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
00530 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 23.01.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 24.01.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 24.01.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemukPostiosoite
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sesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen
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Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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