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24.5.2018

Lupayksikön viranhaltijat ovat 24.5.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 293 – 301
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 29.5.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

8-1211-18-D
LP-091-2017-04425

Hakija

Asunto Oy Linna

Rakennuspaikka

Katajanokka, 091-008-0161-0012
Kauppiaankatu 12
1064 m²
8340
1984
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Rakennus on suojeltu asemakaavassa merkinnällä Sr-2: Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvan kannalta tai muusta niihin verrattavasta syystä arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä
hävittää eikä rakennuksessa saa suorittaa sellaisia purkamis- ja
muutostöitä, jotka turmelevat kadunpuoleista julkisivua, julkisivun
osan muodostavaa vesikattoa tai porrashuoneiden rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksessa suoritettavia korjaus- ja muutostöitä tehtäessä on rakennuslupaviranomaisen erityisesti katsottava, että rakennuksen arvo säilyy.
RKY-alue: Katajanokan vanha osa
Pääsuunnittelija

Voutilainen Antti Juhani
rakennusarkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Jälkiasennushissin sijoittaminen asemakaavassa suojeltuun porrashuoneeseen
Vanhalla Katajanokalla sijaitsevan, vuonna 1906 valmistuneen
viisikerroksisen asuinkerrostalon (Arkkitehtitoimisto von Essen,
Kallio & Ikäläinen) B- ja C-portaaseen sijoitetaan jälkiasennushissit porrashuoneisiin, joihin kohdistuu asemakaavassa porrashuoneen turmelun kieltävä suojelumääräys.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 21.06.2016 tehnyt hankkeesta
poikkeamispäätöksen 8-2609-15-S, joka osaltaan mahdollistaa
jälkiasennushissin sijoittamisen suojelumääräyksen estämättä.
Poikkeamispäätöksessä esitetyt selvitykset on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä. Kaupunginmuseo on ilmoittanut, ettei
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osallistu muutostyön ohjaukseen.
Hakija perustelee hissin rakentamista rakennuksen asuttavuuden
ja esteettömyyden merkittävällä parantumisella. Hissien rakentaminen luo osaltaan edellytykset ullakkoasuntojen rakentamiselle.
Hissin sijoittamiselle asuntovyöhykkeelle ei tässä porrashuoneessa ole edellytyksiä.
B-portaan läpikuljettava hissikuilu esitetään rakennettavaksi väljähkön (leveys n. 290 cm) kaksivartisen portaan keskelle leikkaamalla porrassyöksyistä tila hissikuilulle. Hissikorin sisämitat
ovat 790mm x1530 mm.
C-portaan yhteen suuntaan avautuva hissikuilu esitetään rakennettavaksi kapeahkon tulosuuntaan kaventuvan (leveys n. 245
cm) kaksivartisen portaan keskelle leikkaamalla porrassyöksyistä
tila hissikuilulle. Ahtaudesta johtuen porrashuoneeseen saadaan
sijoitettua hissi, jonka korin sisämitat ovat 700 mm x 950 mm.
Hissikuilut tehdään teräsprofiilirunkoisena verkkokuiluina, jotka
ulottuvat kellarikerroksesta ullakkokerrokseen. Porrashuoneen
muihin rakenteisiin tai pintoihin ei kosketa.
Porrassyöksyt kaventuvat hissikuilujen kohdalta kapeimmillaan
noin 86 cm:iin. Vanhat kaiteet ja käsijohteet siirretään hissikuilujen sivuille. Porrassyöksyjen vapaaksi jäävä kulkuleveys mahdollistaa paaripotilaiden kuljettamisen.
Hissikorien yksityiskohdat, materiaalit ja väritys on suunniteltu
porrashuoneen arkkitehtuuriin sopiviksi.
Hissikuilujen rakentamisen seurauksena joudutaan porrashuoneita osittain korottamaan pihan puolella. Korotusosa on suunnitelmassa sijoitettu luontevalla tavalla vesikattoon eikä sillä ole merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan.
Porrashuoneiden rakennustaiteelliset ja historialliset arvot on inventoitu ja dokumentoitu rakennussuojelun asiantuntijan toimesta.
Poikkeamiskäsittelyn yhteydessä on kaupunkisuunnitteluvirasto
pyytänyt lausunnot kaupunginmuseolta, kiinteistövirastolta, rakennusvirastolta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.
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Lisäselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle on myönnetty lupa ullakkoasuntojen ja jälkiasennushissin rakentamiseen A-portaaseen v.
2015 (Lupatunnus 8-1951-15-B).

Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue
20 m²
Paloluokka
palonkestävä
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin poikkeamispäätös on
saanut lainvoiman.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää porrashuoneen riittävään suojaamiseen rakennustyön aikana.
Rakennussuojelun vastuuhenkilö hankkeessa on pääsuunnittelija,
joka tarvittaessa neuvottelee kaupunginmuseon kanssa suojelun
soveltamisesta.
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 e §, 118 §,
125 §, 133 §, 135 §.
Päättäjä

Hannu Havas
arkkitehti
puh. 310 26348
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

11-1227-18-D
LP-091-2018-02567

Hakija

Asunto Oy Hämeentie 16 c/o Aavatalo Oy

Rakennuspaikka

Kallio, 091-011-0318-0024
Hämeentie 16-18
2958 m²
8527
1982
6365 m²
6981 m²
AK
Asuinkerrostalojen korttelialue

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Voutilainen Antti Juhani
rakennusarkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinkerrostalon julkisivukorjaukset, parvekkeiden lasitusten sekä
ikkunoiden ja ovien uusiminen
Elementtirakenteinen asuinkerrostalo on valmistunut vuonna
1986 arkkitehtina Rolf Björkstam.
Hankkeessa julkisivut korjataan, elementtisaumat uusitaan ja betonipinnat pintakäsitellään hiertopinnoitteella. Julkisivut sekä parvekkeiden ikkunaseinät ohutrapataan ja parvekkeiden muut sisäosat maalataan. Julkisivun klinkkerilaatoitus korjataan. Julkisivuun
liittyviä teräsosia ja vesipeltejä korjataan ja uusitaan.
Parvekkeiden lasitukset uusitaan. Parvekkeiden teräsosat korjataan sekä lattiat vesieristeään. Parvekekaiteiden betonipinnat korjataan ylitasoittamalla ja maalamalla. Terassien ja parvekkeiden
taustaseinien betonivauriot korjataan. Neljännen Linjan puolella
terassien vesieristeet ja lattiarakenteet, kaiteet ja lasitukset uusitaan.
Parvekeikkunat ja -ovet uusitaan puualumiinisina. Malli ja värit toteutetaan asuinhuoneiden ikkunoiden mukaisesti (ikkunat vaihdettu vuonna 2008, lupa 11-2115-08-C).
Sisäpihalla sisäänkäyntikatokset uusitaan.
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Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
- toteutuspiirustukset
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- 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.
Ennen julkisivutyön toteuttamista on pidettävä mallihyväksyntä,
jossa paikalla on pääsuunnittelijan lisäksi hakijan edustajat sekä
Rakennusvalvonnan edustaja. Mallihyväksynnässä määritellään
lopullinen hyväksyttävä julkisivukorjauksen toteutustapa. Mallihyväksynnässä tarkistetaan detaljit, rappauksen toteutus ja värit.
Hyväksyttävän mallin tulee olla julkisivun osa. Värityksestä on
tehtävä ehdotetuista väreistä useampi vaihtoehto, joista valitaan
parhaiten soveltuva vaihtoehto. Rakennusvalvontaviraston edustajalle tulee toimittaa valokuvin kuvitettu mallikatselmuspöytäkirja.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän allekirjoittama, asiantuntijan laatima kosteudenhallintaselvitys on toimitettava ja kosteudenhallinPostiosoite
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taselvityksenmukainen kosteudenhallintakoordinaattori on nimettävä hankkeelle ennen aloituskokouksen koollekutsumista.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-g §, 125 § ja 133 ja 135 §
Päättäjä

Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh. 310 26468
________________________________________________________________________________
Liitteet

Valtakirja
Ulkovärityssuunnitelma
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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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RAKENNUSLUPA
Tunnus

35-1226-18-A
LP-091-2017-06535

Hakija

XXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Tuomarinkylä, 091-035-0168-0002
Lainlukijantie 30
1522 m²
11625
2008
Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Korhonen Eero Kalevi
arkkitehti
arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon rakentaminen
Rakennetaan kaksikerroksinen yhden perheen asuinrakennus ja
porataan maalämpökaivo.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Maalämmöstä ja paloturvallisuusratkaisusta on tehty sopimuksia.
Suunnitelmat on laadittu rakennusvalvonnan esteettömyysohjeen
mukaan siten että ohjeen sallima 5 m2 lisäkerrosala on sisällytetty ratkaisuun.
Kuuleminen

Rakennusvalvontapalvelu ja hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten
johdosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia uusimmista
suunnitelmista tai poikkeamisista, mutta oman tontin viereisen
hallinta-alueen haltija pyytää huomioimaan hallinnanjakosopimuksen kohdat.

Poikkeamiset perusteluineen
Yksikerroksisen talousosan korkeus on 2900mm, eli korkeus ylittyy 400mm kaavassa sallitusta korkeudesta. PERUSTELU: Katon
korkeuteen on vaikuttanut normaali kerroskorkeus, hyvän rakenPostiosoite
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nustavan mukainen sokkelikorkeus sekä normien mukainen yläpohjaeriste. Ylityksen kaupunkikuvallisen merkitys on pieni, koska
talousrakennus on pihan puolella.
Harjakorkeus on 7545mm, ylittää kaavassa sallitun enimmäiskorkeuden 45mm. PERUSTELU: Ylitys on vähäinen, mutta se parantaa yläkerran makuuhuoneen asuttavuutta ja mahdollistaa ikkunan järkevän sijoittelun.
Talosrakennuksen epäkeskeisen harjakaton etelään kallistuvan
lappeen kaltevuus on 14 astetta, joka poikkeaa kaavan määrittelemistä kaltevuusarvoista (18-34 astetta). PERUSTELU: Näin on
onnistuttu pitämään talousosa mahdollisimman matalana (ja kaavan hengen mukaisena) ja hierarkia päämassan suhteen alisteisena.
Rakennusoikeus

380 m2
Lisäksi saa rakentaa taloustilaa 35 m2 /asunto.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
Aputilakerrosala
US yli 250 mm
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
149
35
7

Purku

Yhteensä
149
35
7

2
2

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

192 m²
670 m³
P3

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
13.02.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Tonttiosasto (Kaupunki naapurina)
21.05.2018
ei huomautettavaa
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Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- 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. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
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Päivitetty rakennuksen energiaselvitys on esitettävä rakennusvalvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön sitä koskevassa loppukatselmuksessa. Ilmantiiveyden ilmoitusmenettelyn
mukainen tarkastusasiakirja on esitettävä ja valmistajan selvitys
seurannasta liitettävä toimitettavaan energiaselvitykseen.
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvontaan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten varmistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään lämpöpumpun edellyttämä laitetekniikka.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 125 §, 133 §,
135 § ja 175 §
Päättäjä

Hannu Litovuo
arkkitehti
puh. 310 26345
________________________________________________________________________________
Liitteet

Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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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RAKENNUSLUPA
Tunnus

39-1153-18-A
LP-091-2018-01858

Hakija

XXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Tapaninkylä, 091-039-0129-0038
Hietapellontie 25b
677 m²
7681
1978
169 m²
Erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue (Ao)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Vainio-Reijonen Anna-Maarit
arkkitehti
Amark
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon rakentaminen
Erillispientalojen korttelialueelle rakennetaan yhden perheen 1 1/2
-kerroksinen pientalo. Rakentaminen on luonteeltaan rakennetun
ympäristön täydennysrakentamista.
Pientalo on puurakenteinen. Julkisivujen vaakapaneeliverhoilu
maalataan vaalean harmaaksi. Vesikatto katetaan mustalla samapeltikatteella.
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely
perustamisratkaisusta johtuva korkeusero huomioon ottaen.
Tontilla säilytetään yksi oleva lehtipuu ja istutuksia täydennetään.
Ajotie ja piha-aluetta päällystetään soralla, muilta osin piha nurmetetaan. Tontilla hulevedet ohjataan perusvesikaivon ja sadevesikaivojen kautta viivytysjärjestelmään ja edelleen kaupungin hulevesiverkostoon.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Lisäselvitys
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Rakennusvalvonta on ilmoittanut rajanaapurille, kiinteistölle
39129/32 haltijoille lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vähäisen poikkeamisen johdosta. Naapuri on ilmoittanut, että edellyttää rakentamisessa noudatettavan asemakaavan määräyksiä.
Hakija on ilmoittanut muille naapureille lupahakemuksen vireille
tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät
ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.

Poikkeamiset perusteluineen
Asemakaavan määräämä julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan 4 metrin enimmäiskorkeus nykyisestä maanpinnasta ylittyy rakennuksen nurkkien kohdalla 0,19 metriä. Hakija perustelee
tätä tuulettuvalla alapohjan rakenteella ja nykyisten määräysten
mukaisen eristepaksuuden korottavalla vaikutuksella.
Kiinteistön 39129/32 haltijat ovat huomautuksessaan edellyttäneet, että rakentamisessa tulee noudattaa asemakaavan määräyksiä. Muilla naapureilla ei ole ollut huomautettavaa poikkeamisen johdosta.
Poikkeamista voidaan rakentamisen olosuhteet huomioon ottaen
pitää huomautuksen antaneen naapurin kannalta vähäisenä ja
sellaisena, ettei poikkeaminen tarpeettomasti haittaa naapuria tai
vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. Huomautuksen
tehneen naapurin tontti on hakijan tontin eteläpuolella ja uudisrakennus on suunniteltu lähimmillään noin 7 metrin etäisyydelle
naapurikiinteistön rajasta. Naapurikiinteistön oleskelupiha ei sijoitu rajan läheisyyteen. Vähäisellä enimmäiskorkeuden ylityksellä ei
ole varjostavaa tai muuta haitallista vaikutusta naapurikiinteistön
piha-alueelle.
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisenä ja perusteltuna.
Rakennusoikeus

- asuinkerrosalaa 169 k-m2
- asemakaavan salliman kerrosalan lisäksi saa rakentaa kylmiä
varastotiloja enintään 6 m2 ja autosuojia enintään 20 m2 asuntoa
kohti

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Käytetty

Puhelin
+(09) 310 2611

Uusi
155
Faksi
(09) 310 26206

Purku

Yhteensä
155
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Rakennetut
Yhteensä
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6
6

6
6

2
2

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

167 m²
583 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen paloturvallisuudesta
Lausunnot
Lausunnon antaja
Sijaintilausunto
Lausunto pvm
13.04.2018
Lausunnon tulos
lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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+(09) 310 2611
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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 uudisrakennusten työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Viimeistään aloituskokouksessa se on esiteltävä työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja nimettävä työmaalle kosteudenhallintakoordinaattori.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2,0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneen kiinteistön
39129/32 haltijoille.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a - i §, 118 §, 125
§, 133 §, 135 §, 175 §
Päättäjä

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Päivi Tuomola
lupa-arkkitehti
puh. 310 26402

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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Liitteet

Naapurin kuuleminen
Hankesuunnitelma
Naapurin kuulemiskirje
Naapurin huomautus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

39-1206-18-BM
LP-091-2018-03523

Hakija

XXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Tapaninkylä, 091-039-0001-0001
Leppätie 12
1270 m²
9177
1986
318 m²
135 m²

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Pääsuunnittelija

Warvas Yrjö
rakennusarkkitehti
Arkkitehittoimisto Yrjö J. Warvas Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rakentamisen aikainen muutos pientalossa
Pientalon laajentamiselle, huoneistojen yhdistämiselle ja terassin
rakentamiselle on myönnetty 1.02.2011 rakennuslupa 39-407310-B ja 8.12.2015 on myönnetty (lupa 39-3465-15-BJ) jatkoaikaa
rakennustöiden loppuunsaattamiseksi.
Nyt haetaan lupaa sisätilamuutoksille ja jättää laajennus (30 m ²)
rakentamatta.
Kulku asuinkerrokseen on kellarikerroksen kautta. Kerrosalaan
laskettavaa tilaa kellarikerroksessa on 5 m².
Kuuleminen

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

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa

Käytetty
170

Uusi

Purku
30

Yhteensä
140

Hankkeen laajuus
Paloluokka

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

P3
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Rakenteiden paloluokkavaatimukset
RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 7.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 5.
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Muilta osin noudatetaan alkuperäisen luvan 39-4073-10-B lupaehtoja ja jatkoluvan 39-3465-15-BJ määräaikoja.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 125 §, 133 § ja 135 §.
Päättäjä

Pirjo Malm-Kastinen
lupa-arkkitehti
puh. 310 26411
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

41-1230-18-A
LP-091-2018-00874

Hakija

XXXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0096-0027
Tenavatie 11a
785 m²
6181
1971
196 m²
Kaavatontti 41096/(27) muodostuu Rno 7:570.
Tontille saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m² kohti
(A1/500).

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Riihinen Jani
diplomi-insinööri
RT Konsultit Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon ja talousrakennuksen rakentaminen
Rinnetontille rakennetaan yksikerroksinen pientalo. Naapurin
suostumuksella asuinrakennus rakennetaan noin 3 metriä kiinteistön 41096-26 rajasta. Lisäksi rakennetaan talousrakennus,
jossa on varasto ja autokatos. Talousrakennus rakennetaan naapurin suostumuksella 3 metrin päähän kiinteistön 41096-10 rajasta.
Liittymä Tenavatieltä kulkee tontin 26 kautta (rasitetie).
Uudisrakennuksen julkisivut rapatut ja vesikatteena tummanharmaa tiili.
Rakennuksen sisäänkäyntiä ei ole suunniteltu esteettömäksi rakennuspaikan maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakija on kuullut osan naapureista ja rakennusvalvontapalvelu on
ilmoittanut neljälle naapurille lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta.
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Poikkeamiset perusteluineen
Tontilla on voimassa MRL:n 81 § 2 mom. 2 kohdan mukainen rakennuskielto, koska tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.
Poikkeamista rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n perusteella vähäisenä, koska tontin mittaus ja rekisteröinti ovat vireillä eikä kaupunkimittaus näe estettä rakennusluvan myöntämiselle.
Rakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 4,5 metrin
korkeuden luoteissivulla noin 0,8 metrillä. Keskikorkeuslaskelman
mukaan ylitys nykyisestä maanpinnasta on 0,3 metriä. Hakija perustelee poikkeamista maasto-olosuhteilla ja määräysten täyttävillä rakennepaksuuksilla.
Naapurien suostumuksilla päärakennus ylittää tontin sisäisen rakennusrajan vähäiseltä matkalta kaakkoon päin ja talousrakennus
pohjoiseen päin.
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.
Rakennusoikeus

e=0,25 (196 m²)
Lisäksi autosuojaa enintään 30 m²/asunto.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja-ja varastotilaa
US yli 250 mm
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
146
27

Purku

Yhteensä
146
27

5

5

1
1

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

175 m²
558 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 mukaisesti.
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Savuhormit ja tulisijojen suojaetäisyydet 745/2017 mukaisesti.
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
16.03.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO
Lausunto pvm
19.03.2018
Lausunnon tulos
lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
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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.
Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön otettavaksi, on tontti oltava merkittynä kiinteistörekisteriin.
Ennen loppukatselmusta on rakentamisen edellyttämät rasitteet
perustettava.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §, 135 §
ja 175 §.
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 5
§.
Päättäjä

Pirjo Malm-Kastinen
lupa-arkkitehti
puh. 310 26411
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus
Rasitesopimus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

41-1255-18-A
LP-091-2017-08064

Hakija

Lidl Suomi KY

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0292-0001
Kyytimiehenkuja 4
6402 m²
11370
2006
9000 m²
Kaavatontti 41292/(1) muodostuu Rno 8:621 ja 8:413.
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K).

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Sillanpää Jukka Eero
rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti
Doventus Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Myymälärakennus
Kaupungin vuokratontille rakennetaan yksikerroksinen
päivittäistavaramyymälärakennus, jätekatos ja pysäköintialue.
Tontille rakennetaan uusi ajoliittymä Suurmetsäntieltä sekä kevyenliikenteen väylä kaavan ja liikennesuunnitelman mukaisesti.
Hanke perustuu kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja
kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden maankäyttöjohtajan
myöntämään lainvoimaiseen poikkeamispäätökseen (41-2324-17S), jossa myönnetty n. 500 k-m² kerrosalan ylitys, rakennuksen sijoittaminen osittain rakennusalan ulkopuolelle, rakennuksen sijoittaminen irti nuolella merkitystä rakennusalan sivusta, pysäköintialueen laajentamiselle sekä yleiselle jalankululle varatun alueen
osa siirtämiselle etelän suuntaa.
Uudisrakennuksen julkisivut ovat osin valkoista rappausta, osin
keskiharmaa rappaus.
Tontilla on 76 autopaikkaa, joista 4 on mitoitettu liikkumisrajoitteisille ja joista 14 autopaikkaa on varattu korttelin 41290 käyttöön.
Tontilla on 42 polkupyöräpaikkaa.
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Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.
Rakenteellisen turvallisuuden, rakennusfysikaalisen toimivuuden
ja paloturvallisuuden riskiarviot on tehty. Hanke on katsottu riskitasoltaan R1 luokkaan kuuluvaksi.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu palotekninen selvitys, savunpoistosuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma ja haittaaineselvitys.
Hankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut asettavansa ulkopuolisen
tarkastajan hankkeeseen.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Tontilla on voimassa MRL:n 81 § 2 mom. 2 kohdan mukainen rakennuskielto, koska tonttia ei ole merkitty kiinteistörekisteriin.
Poikkeamista rakennuskiellosta voidaan pitää MRL 175 §:n perusteella vähäisenä, koska tontin mittaus ja rekisteröinti ovat vireillä eikä kaupunkimittaus näe estettä rakennusluvan myöntämiselle.
Rakennusoikeus

9000 m² Myymäläksi käytettävä rakennusala on asemakaavassa
noin 1470 m².
Poikkeamispäätöksellä (41-2324-17-S) myönnetty lisäkerrosalaa
myymälälle n. 500 m².

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
liikerakennusten kerrosalaa
MRL 115 §
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Väestönsuojat

Luokka
S1

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käytetty

Purku

Yhteensä
1938

38

38

76
76

Suojatila m2 Suojat lkm
24
1

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Uusi
1938

Puhelin
+(09) 310 2611

Kiinteistön ulkopuolella
Ei
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Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

2136 m²
12900 m³
P2

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 5.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 4.
(palokuorma 600-1200 MJ/m²)
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
23.04.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Tonttiosasto (Kaupunki naapurina)
22.05.2018
ei huomautettavaa

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
07.11.2017
ei huomautettavaa

Lausunnon antaja
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO
Lausunto pvm
27.04.2018
Lausunnon tulos
lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
Postiosoite
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- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
- piha- ja istutussuunnitelma
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.
Rakentamisessa on noudatettava rakennusvalvonnan hyväksymää ohjetta: Pohjavesialue - Rakentamistapaohje tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta ja Alppikylän asemakaava-alueelle
laadittua pohjaveden alueellista hallintasuunnitelmaa.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Ennen kuin rakennus osittainkaan hyväksytään käyttöön otettavaksi, on tontti oltava merkittynä kiinteistörekisteriin.
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Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.
Pihasuunnitelma on toimitettava rakennusvalvontaa hyväksytettäväksi hyvissä ajoin ennen työn toteutusta.
Mainoslaitteiden yleissuunnitelma laadittava ja haettava erillinen
toimenpidelupa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §.
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 5
§.
Päättäjä

Pirjo Malm-Kastinen
lupa-arkkitehti
puh. 310 26411
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Poikkeamispäätös

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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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MUUTOSLUPA
Tunnus

45-1232-18-BM
LP-091-2018-03372

Hakija

Kauppakeskus Itäkeskus Oy

Rakennuspaikka

Vartiokylä, 091-045-0173-0017
Itäkatu 3
9851
1992
18254 m²
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K). Likimääräiseltä tasolta +11.oo lukien nelikerroksisen rakennuksen julkisivupinnan ja
vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on +29.oo.

Kaava
Lainvoimaisuus
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Mustonen Eero Juhani
arkkitehti
Arkkitehdit Soini & Horto Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Kauppakeskuksen tuulikaappilaajennus
Itis-kauppakeskuksen vuonna 1992 valmistuneen toisen vaiheen
rakennusta (ratu 27'908) koskevaa Cinema-elokuvakeskuksen
suunnitteluratkaisua 45-2311-17-B muutetaan yhden sisäänkäynnin osalta: Kaakkoon Itäväylälle suuntautuvan pääjulkisivun koillinen oviyhteys varustetaan uudella tuulikaapilla. Tämän myötä ensimmäisen kerroksen aulatila laajentuu 45,5 k-m2. Nykyisen tuulikaapin sisäoviseinä poistetaan.
Lisäselvitys

Toimenpiteellä järjestetään aulasta asiakkaille pääsy sisäkautta
oven tuntumassa sijaitsevaan suureen liikehuoneistoon ja myymälätilasta toiseen. Viime mainitut avautuvat uuteen tuulikaappiin
siirtolasiseinällä ja lasiovin. - Tällä hetkellä kulku tapahtuu sisäänkäyntikatoksen suojaamasta ovisuun ulkotilasta.
Muutos on nähty mahdolliseksi, kun alkuperäinen vaikutelma rakennuksen oviparista syvennöksineen näennäisesti säilyy. Uusi
tuulikaappi tehdään siten, että sen eteen julkisivussa jää sisäänvetoa 3,29 metriä.
Muutos kohdistuu hankkeen 45-2311-17-B ensimmäisen kerroksen (+11.405) 22.5.2017 päivättyyn pohjapiirustukseen AR 003003 (5/20).
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Cinema-elokuvakeskuksen luvan 45-2311-17-B myötä kiinteistön
käytetyn rakennusoikeuden määräksi muodostui 18'180 k-m2.
Tämän jälkeen rakennukseen on päätöksin 45-72-18-B ja 45-74618-B luvitettu välipohja-aukon ummistus sekä ravintolasillan rakentaminen; nämä kerryttävät käytetyksi rakennusoikeudeksi
18'180 + 74 + 112 k-m2 = 18'366 k-m2.
Kuuleminen

Naapurit (4) kuultiin rakennusvalvonnan toimesta hakemuksen
45-2311-17-B yhteydessä. Katsotaan, ettei uudelleen kuuleminen
muutoksen vuoksi ole tarpeen; suunnitellulla toimenpiteellä ei vaikuteta naapureiden oloihin, etuihin eikä toimintamahdollisuuksiin.

Rakennusoikeus

19'400 k-m2.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
liike- ja toimistorakennusten kerrosalaa

Käytetty
18366

Uusi
46

Purku
0

Yhteensä
18412

Hankkeen laajuus
Muutosalue
Paloluokka

46 m²
P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
Lupapäätökseen 45-2311-17-B sisältyvät määräykset työnjohtajista, erityissuunnitelmista, katselmuksista, tarkastusasiakirjasta
sekä pääsuunnittelijan ja luvan saajan valvontavelvollisuuksista
koskevat myös tätä rakennuslupaa.
Hankkeen 45-2311-17-B paloturvallisuussuunnitelma tulee mm.
käyttö- ja huolto-ohjetta ajatellen saattaa ao. pohjakaavion osalta
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tätä lupaa vastaavaksi (FIRE 11-097-03 levell 11.405).
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-g,i §, 118 §, 119 §, 125
§, 133 §, 135 §.
Päättäjä

Hannu Pyykönen
arkkitehti
puh. 310 26316
________________________________________________________________________________
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

59-1156-18-B
LP-091-2018-03322

Hakija

XXXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Itäsalmi, 091-442-0006-0525
Karhunevantie 30
1100 m²
753008
1995
275 + 100 m²
199 + 89 m²
Kaavatontti 59342/(1) muodostuu Rno 6:525
Erillispientalojen korttelialue (AO-33)

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

Ahava Tero Erkki
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Tero Ahava
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinpientalon laajentaminen
Yhden asunnon pientaloon tehdään kaksi laajennusta, laajennusten kerrosala on yhteensä 9 m²:
- sisäänkäyntikatos muutetaan puolilämpimäksi kuistiksi ja
- saunaa sekä pesuhuonetta laajennetaan.
Kuistiksi muutettavan sisäänkäyntikatoksen etäisyys naapuritontin
Karhunevantie 28 rajasta on sijaintimittauksen mukaan 3,42 m
(asemapiirroksessa 3,5 m). Kyseessä on kuitenkin olemassa oleva katos eikä sen sijainnilla voida katsoa olevan vaikutusta esim.
paloturvallisuuden vaarantumiseen.
Energiaselvitystä ja -todistusta ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Kuistin etäisyys naapuritontin rajasta on sijaintimittauksen mukaan 3,42 m (ei 3,5 m kuten naapurin kuulemiskirjeessä antaPostiosoite
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massa suostumuksessa). Etäisyys on kuitenkin nykyisen katoksen mukainen. Naapurin Karhunevantie 28 kuuleminen uudelleen
tämän vähäisen poikkeamisen johdosta ei ole tarpeen, mutta lupapäätöksen pöytäkirjaote toimitetaan kyseiselle naapurille.
Energiaselvitystä ja -todistusta ei ole katsottu tarpeelliseksi hankkeen vähäisyyden perusteella.
Tontin rekisteröintiä ei ole katsottu tarpeelliseksi hankkeen vähäisyyden perusteella.
Rakennusoikeus

275 m² Asuinkerrosala
Lisärakennusoikeus:
100 m² Talousrakennuksen ja autosuojan kerrosala

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
Asuinkerrosala
Talousrakennus

Käytetty
199
89

Uusi
9

Purku

Yhteensä
208
89

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

9 m²
27 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Sijaintilausunto
Lausunto pvm
15.05.2018
Lausunnon tulos
lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
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- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- 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.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
Sijaintilausunnon mukainen mittapoikkeama on kirjattava loppukatselmuspöytäkirjaan.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Lupapäätöksen pöytäkirjaote toimitetaan naapurille osoitteessa
Karhunevantie 28.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §, 115 §, 117 §, 117 a - j §:t, 125
§, 133 §, 135 § ja 175 §
Asetus energiatehokkuudesta YM 1010/2017
Päättäjä

Ossi Lehtinen
arkkitehti
puh. 310 26321
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Sijaintilausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.05.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 12.06.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 13.06.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 13.06.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. 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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