KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
LUPAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU

PÖYTÄKIRJA 55/2018

1 (69)

7.8.2018

Lupayksikön viranhaltijat ovat 7.8.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 455 - 465
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 10.8.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

2-1653-18-D
LP-091-2018-02616

Hakija

Aikatalo Oy

Rakennuspaikka

Kluuvi, 091-002-0097-0003
Mikonkatu 8
3411 m²
12290
2015
Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Ailio Maria Karola Sofia
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Maria Ailio
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimistotilojen käyttötarkoituksen muutos hostelliksi
Vuonna 1961 rakennetun, arkkitehti Eliel Muoniovaaran suunnitteleman nk. Aikatalon Mikonkadun puoleisen siiven toimistotilat
(323,5 m2) muutetaan hostelliksi 7. kerroksessa.
Tilaan rakennetaan 11 majoitushuonetta, joissa on yhteensä 44
vuodepaikkaa 2-6 hengen huoneissa. Entiset wc-tilat säilyvät, lisäksi rakennetaan esteetön wc- ja suihkutila sekä 2 uutta suihkutilaa.
Mikonkadun puoleiselle julkisivulle asennetaan ilmanvaihtoritilä
olemassa olevaan ikkuna-aukkoon.
Erityisselvitykset:
- Lausunto majoitushuoneiden äänieristyksestä
- Lausunto julkisivun äänieristyksen mitoituksesta
- Palotekninen suunnitelma
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen sijainti ja asemakaavan sisältö
huomioon ottaen.
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Poikkeamiset perusteluineen
Poikkeukset Ympäristöministeriön asetuksesta:
1. Kohta 3.5.1. Oleva palo-osa raja sijoittuu sisänurkkaan ja ikkuna-aukkojen etäisyys on noin 0,8 metriä (pitäisi olla 2 metriä). Perusteena poikkeukselle on, että kyseessä on olevan palo-osaston
raja, eikä siihen tehdä muutoksia.
2. Kohta 5.4. Uloskäytävien (ja niihin johtavien ovien) tulee olla
vähintään 1200 mm leveitä. Poistumisalueella, jonka henkilömäärä on enintään 60, voi toinen uloskäytävä olla vähintään 900 mm.
Poikkeuksena uloskäytävien leveyden osalta on toisen portaan
1000 mm leveä ovi ja sille johtava käytävä kapeimmillaan 980
mm, kun vaatimus on 1200 mm leveä.
Perusteena poikkeukselle on se, että kyseessä on oleva ovi, henkilömäärä ei olennaisesti muutu käyttötarkoituksen muutoksen
johdosta.
3. Hostellin aula on oma paloalueensa. Yhdestä 2-hmajoitushuoneesta on poistuminen toisen paloalueen eli aulan
kautta, mutta etäisyys majoitushuoneen ovelta poistumistien ovelle on lyhyt, 4 m.
Hankkeen laajuus
Muutosalue
324 m²
Paloluokka
P1
________________________________________________________________________________
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
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- 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.
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvontapalvelusta.
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. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-i §, 125 §, 133 § ja 135 §

Päättäjä

Heli Virkamäki
arkkitehti
puh. 310 26338
________________________________________________________________________________
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

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
07.08.2018
Muutoksenhaku

§ 455

5

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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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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Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

22-1855-18-C
LP-091-2018-04731

Hakija

Asunto-osakeyhtiö Hauho

Rakennuspaikka

Vallila, 091-022-0545-0008
Hauhontie 8
2501 m²
8724
1985
4465 m²
4525 m²
AK / S
Asuinkerrostalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Tuhkanen Juha Tapani
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Savupiipun purkaminen
Kohde on arkkitehti Martti Välikankaan vuonna 1924 suunnittelema asuinkerrostalo. Vallilan asuinalue on kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä
kokonaisuus Helsingin Yleiskaava 2002:ssa.
Vallilan asuinalue on mukana myös museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen luettelossa (RKY
2009).
Rakennus on suojeltu vuonna 1985 vahvistetussa asemakaavassa 8724 merkinnällä AK/S: "Alueella olevat rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaita eikä niitä saa
purkaa. Alueella ovat sallittuja vain sellaiset toimenpiteet, jotka
edistävät rakennusten ja niiden ympäristön säilymistä ja olennaisten piirteiden vahvistumista. Mikäli rakennuksissa tai niiden lähiympäristössä on suoritettu toimenpiteitä näiden pyrkimysten
vastaisesti, tulee myöhemmin tehtävät muutokset kunnostus- lisärakennus- tai muutostöiden yhteydessä pyrkiä korjaamaan tyyliin
sopivalla tavalla ja häiritsevät rakennelmat poistamaan."
Lupahakemus koskee vuonna 1956 keskuslämmitykseen siirtymisen yhteydessä rakennetun tiilipintaisen savupiipun purkamista.
Rakennus on sileäksi rapattu. Työssä ennallistetaan piipun takia
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muutetut ja puretut räystäs- ja julkisivurakenteet.
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
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Pääsuunnittelija ja hakijan edustaja valvovat osaltaan muutostyön
suunnitelmien mukaisen suorittamisen. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontavirastosta. Valvontaa koskevat tarkastukset kirjataan ja arkistoidaan taloyhtiössä.
Tässä luvassa käsitellään ainoastaan muutoksen kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Luvan tekniset muutosvaikutukset jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattavaksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki § 117, 118, 126, 133

Päättäjä

Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh. 310 26468
________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
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 24.08.2018.
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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

35-1845-18-C
LP-091-2018-05958

Hakija

Helsingin kaupunki Stara / kaupunkirakentaminen

Rakennuspaikka

Tuomarinkylä, 091-431-0001-0659
Tuomarinkyläntie 1
3091009 m²
12190
2014
Suojaviheralue (EV)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Rauhalammi Antti Miika Sakari
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Rauhalammi oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Alueen käyttö varastointiin ja kolme rakennelmaa, määräaikainen
lupa
Haetaan lupaa määräaikaisena 31.12.2025 asti maa-ainesten varastoinnille sekä taukotilalle ja konehallille. Lisäksi alueella on merikonttien ryhmä sekä niitä yhdistäviä katoksia. Alue on rakentamisliikelaitos Staran käytössä.
Alueella on ilman rakennuslupamenettelyä rakennettu taukotila
(30 k-m2) ja konehalli (60 k-m2), lisäksi alueelle on sijoitettu merikontteja sekä niihin liittyviä katoksia (yht.105 m2). Nämä ovat
luonteeltaan rakennelmia.
Tässä toimenpideluvassa katsotaan MRL:n 138 §:n mukaisesti
luvan myöntämisen edellytyksiä siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi. Tekniset ominaisuudet jäävät toteuttajan vastuulle.
Toiminta ja siihen liittyvät rakennukset poikkeavat voimassa olevasta asemakaavasta nro 11125 siten, että asemakaavassa alueen käyttötarkoitus on suojaviheraluetta (EV) eikä asemakaavassa ole osoitettu alueelle rakennusalaa tai kerrosalaa. Hankkeelle
on myönnetty poikkeamispäätös 35-1404-17-S / 23.1.2018.
Aluetta rajaa kaikilta sivuiltaan olemassa oleva puusto/kasvillisuus, joka suojaa hyvin toiminnan näkyvyyttä ympärisPostiosoite
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töönsä. Toiminta ei haittaa alueen ympäristöä. Alue rajoittuu
Tuomarinkylän peltoihin ja Tuusulanväylän moottoritiehen.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeeni sijainti huomioon ottaen. Vastikään tehdyn poikkeamispäätöksen yhteydessä naapureita on
kuultu ja naapureilta ei ole tullut huomautuksia toimintaan tai rakennelmiin liittyen. Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus eivät näe estettä toiminnan jatkamiselle alueella.

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
90 m²
Tilavuus
426 m³
______________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Määräaikainen alueen käyttö on sallittu ja rakennelmien paikallaanpitäminen on sallittu kauintaan 31.12.2025 saakka.
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä valvovat osaltaan työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen toteuttamista.
Asemapiirustukseen poistettaviksi merkityt parakit on poistettava.
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 133 §, 138 §
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Päättäjä

Hannu Litovuo
arkkitehti
puh. 310 26345
________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Poikkeamispäätös
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
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 24.08.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

41-1783-18-B
LP-091-2018-02845

Hakija

XXXXXXX

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0094-0012
Karrintie 10b
442 m²
6181
1971
111 m²
80 m²
Tontille saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m² kohti
(A 1/500)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Hautala Kirsti Kaarina
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Westerback Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon laajennus ja lämpökaivon rakentaminen
Pientaloa laajennetaan rakentamalla ensimmäiseen kerrokseen
asuintilaa ja saunaosasto.
Laajennuksen julkisivuvärit ja -materiaalit vanhan mukaan.
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota
varten tontille porataan yksi lämpökaivo. Lämpökaivo sijoitetaan
naapurin suostumuksella noin 5 kiinteistön 91-41-94-11 rajasta.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Laajennuksen kaakkoisnurkka ylittää n. 0,5 metriä rakennusalueen rajan. Laajennuksen eteläpäädyn portaat ylittävät noin 2,2 m
rakennusalueen rajan.
Perustelut ovat toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset.
Poikkeamia voidaan pitää vähäisinä.
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e=0,25 ( 111 m² )

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa

Käytetty
80

Uusi
30

Purku

Yhteensä
110

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Muutosalue
Paloluokka

31 m²
111 m³
30 m²
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 mukaisesti.
Lausunnot
Lausunnon antaja
Sijaintilausunto
Lausunto pvm
29.06.2018
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:
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Kaupunkimittaukselta:
- 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.
Ennen lämpökaivon poraamiseen ryhtymistä on rakennusvalvontaan toimitettava riittävät asiakirjat poraamisen edellytysten varmistamiseksi. Ne liitetään kvv-suunnitelmiin, joissa esitetään lämpöpumpun edellyttämä laitetekniikka. Asiakirjojen perusteella rakennusvalvonta kirjallisesti ohjeistaa hankkeeseen ryhtyvää tarvittavista toimenpiteistä, joita poraustyössä on noudatettava terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Reikä on porattava paikkaan (kaivualue), jonka kaupunkimittaus
on johtoselvityksen karttaotteeseen merkinnyt.
Kaupunkimittauspalveluilta pyydetään reikää koskeva sijaintikatselmus ennen reiän peittämistä, jotta sen täsmällinen sijainti voidaan selvittää. Samalla kiinteistön omistajan on huolehdittava, että poraustyön suorittaneelta saamansa tieto porareiän pituudesta
ja porareiän kaltevuudesta esitetään kaupunkimittauspalveluille
karttatietojen päivittämistä varten.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §, 135 §
ja 175 §
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Päättäjä

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

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Kaivuluvan johtoselvitys

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

45-1867-18-D
LP-091-2018-03025

Hakija

Kiinteistö Osakeyhtio Helsingin Vanhanlinnantie 3 c/o Sponda Oyj

Rakennuspaikka

Vartiokylä, 091-045-0054-0005
Vanhanlinnantie 1
11506
2006
Liikerakennusten korttelialue (KL)

Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Tenhunen Pertti Maksimiliam
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Itsepalvelunoutopisteen rakentaminen paikoitushalliin
Paikoitushalliin toteutetaan verkkokaupan asiakkaiden itsepalvelunoutopiste.
Rakentamisen yhteydessä muutetaan tilan käyttötarkoitusta ja palo-osastointia. Palotekninen suunnitelma on päivitetty muutoksen
osalta.
Muutostyön yhteydessä poistuu 9 autopaikkaa, jäljelle jää 656 autopaikkaa (väh. vaatimus 227 ap)
Korjaus- ja muutostyön energiaselvityksen toimittaminen on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi.
Kuuleminen

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

Autopaikat

Rakennetut
Yhteensä

656
656

Hankkeen laajuus
Muutosalue
Paloluokka

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

278 m²
P1

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
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Sähköposti
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Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
________________________________________________________________________________
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:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § ja 135 §

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
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Päättäjä

Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh. 310 26407
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Palotekninen suunnitelma
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
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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-

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
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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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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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.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

49-1866-18-A
LP-091-2017-03589

Hakija

XXXXXXX

Rakennuspaikka

Laajasalo, 091-049-0182-0003
Hopeakaivoksentie 20
408 m²
11950
2013
140 m²
Erillispientalojen korttelialue (AO).

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Seppälä Kari Antero
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon ja talousrakennuksen rakentaminen
Rakennetaan kaksikerroksinen puuverhoiltu puurakenteinen pientalo, jossa on kellari ja osittainen käyttöullakko.
Lisäksi rakennetaan pääasiassa puuverhoiltu yksikerroksinen talousrakennus.
Piha-alueen nostosta on sovittu rajanaapureiden kanssa. Tontin
alkuperäinen maanpinta on jäänyt kuoppaan rakennetun kadun ja
puistoalueen korkealle nousevan kallioisen rinteen välissä.
Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B, E-luku 105.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Rakennus ylittää tontin sisäisen rakennusalan rajan 150 mm lounaaseen päin. Sisäänkäyntikatos rakennetaan naapurin suostumuksella rajaan kiinni.
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
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Rakennuksen päädyn terassi ylittää tontin sisäisen rakennusalueen rajan puistoon päin noin 3 metriä, Helsingin rakennusjärjestyksen salliessa enintään 1,2 metrin ylityksen.
Talousrakennuksen keskikorkeus ylittyy noin 250 mm. Ylitys johtuu rakennuspaikan korkeuseroista.
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.
Rakennusoikeus

140 m² Lisäksi saa rakentaa autosuoja-, sauna-, työ-, varastotms tiloja sisältävän enintään 32 m² talousrakennuksen.
Kuisti-, kasvihuone-, tms. tilaan enintään 6 % rakennusoikeudesta
(8 m²).

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
talousrakennuskerrosalaa
kasvihuone
US yli 250 mm
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
140
32

Purku

Yhteensä
140
32

8
16

8
16

2
2

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

296 m²
1042 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 mukaisesti.
Ympäristöministeriön asetus savuhormit ja tulisijojen suojaetäisyydet 745/2017 mukaisesti.
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sijaintilausunto
14.05.2018
lausunto
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Lausunnon antaja
Tonttiosasto (Kaupunki naapurina)
Lausunto pvm
21.05.2018
Lausunnon tulos
ei huomautettavaa
________________________________________________________________________________
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
- pohjarakennesuunnitelma
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.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
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Faksi
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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.
Puiston puolelle ei saa ulottaa kaivamista eikä täyttöjä. Terassia
ei saa ulottaa 1 m lähemmäksi puiston rajaa. Puistoaluetta ei saa
käyttää rakentamisen aikana varastointiin.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 j §, 125 §, 133 §,
135 § ja 175 §

Päättäjä

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

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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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RAKENNUSLUPA
Tunnus

50-1850-18-A
LP-091-2018-03843

Hakija

XXXXXXX

Rakennuspaikka

Laajasalo, 091-412-0001-1050
Villinki
Laajasalo, 091-412-0001-0202
Villinki
Kyseessä on kahden Villingissä sijaitsevan tilan yhteinen hakemus. Hakijatahon muodostaa Puutarha- ja Strandhälla Imaarekisterikiinteistöjen yhteenliittymä: Ensin mainittu 091-4120001-1050 on pinta-alaltaan 1'230 m² (rekisteröity 14.8.1981), jälkimmäinen 091-412-0001-0202 maa-alaltaan 6'350 m² (rekisteröity 23.9.1926). - Rakentaminen tapahtuu Strandhälla Ikiinteistössä sen puolella.
.
Rakennuspaikka sijaitsee asemakaavattomalla rantojen suunnittelutarvealueella. - Alueen yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen
eikä sitä voida käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.
Paikalla ei enää ole asemakaavan laatimisen vuoksi asetettua rakennuskieltoa, mutta sillä vallitsee rakentamisrajoituksia: Nämä
koskevat maakuntakaavan virkistys- ja suojelualueita, yleiskaavan toteutumista sekä mainittuja suunnittelutarvealueita. - Kokonaisuutena Villingin saari kuuluu maakunnallisesti arvokkaisiin
kulttuuriympäristöihin sekä valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin RKY-kulttuuriympäristöihin; saari on edustava esimerkki
höyrylaivareittien huvilayhdyskunnista.
.
Helsingin itäisen saariston 10.10.2017 tarkistetussa asemakaavan nro 12'300 C ehdotuksessa hakijakiinteistöt yhdessä muodostavat kaavatontin 50 024/2. - Rakennuspaikka lähimpine ympäristöineen osoitetaan loma-asuntojen korttelialueeksi (RA); tavoitteena on säilyttää nykyinen toiminta. - Kyseessä ei ole korttelialue, joka olisi lähitienoon tapaan luokiteltu esimerkiksi maisemakulttuurin tai kulttuurihistorian kannalta arvokkaaksi (RA/s).

Rakennuspaikka

Alueen käyttö

Pääsuunnittelija
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Kahden loma-asunnon rakentaminen ja yhden purkaminen
Villingin pääsaaren kaakkoisniemeen rakennetaan lainvoimaisen
poikkeamispäätöksen HEL 2017-006549 T 10 04 01 nojalla kaksi
uutta vapaa-ajan loma-asuntoa. Nämä pystytetään vanhemman,
nyt poispurettavan kesämökin pihapiiriin. Hanke käsittää erilliset,
yksilöllisesti suunnitellut lomarakennukset 'A' ja 'B'.
Rakennukset ovat yksitasoisia puutaloja, joita luonnehtivat vapaat, viistetyt pohjamuodot, pulpettikatto, pystyikkunainen lautaverhoilu sekä oleskeluterassit ulkotakkoineen. Kumpikin asunto
varustetaan keittiöllä sekä wc- ja suihkutilalla.

Lisäselvitys

Uudet rakennukset
Asemakaavaehdotuksen lähtökohtien mukaan rakennukset pitää
muotonsa ja sijoituksensa puolesta sovittaa maastoon, kasvillisuuteen sekä oleviin rakennuksiin. Poikkeamispäätöstä haettaessa hakija on toimittanut selvityksen suunnitelman arkkitehtonisista
periaatteista (14.3.2016): Uudisrakennukset on asemoitu ja massoiteltu maaston ja kallioiden muotoja noudatellen; paikan männikköön joudutaan puuttumaan mahdollisimman vähän. Katot
suunniteltiin siten, että merelle päin ei ole päätykolmioita tai lappeita; pulpettipinta suuntautuu saaren sisäosiin. Kiinteistöjen keskipaikkeilla maasto on melko tasaista, mutta laskee sitten voimakkaasti kohti vesirajaa. Tämän ja Kivisalmen lahden kapeudun
ansiosta nykyiset rakennukset eivät näy merelle rantasaunaa lukuun ottamatta.
Kaupunkimittauksen lausunnon mukaan kummankin rakennuksen
etäisyys kiinteistön lähimpään maarajaan tulee olemaan neljä
metriä; tämä on kaavaehdotuksen vähimmäisvaatimus. Rakennusjärjestys edellyttää rakennusten sijoittamista ainakin 20 metrin
päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta; asemapiirroksen perusteella vaakasuunnassa mitattavat etäisyydet merenrantaan täyttävät tämän vaatimuksen (A: 24,5 m; B: 41,5 m).
Rakennuspaikkojen korkeusasemat ovat tasovälillä noin
+13...+15; vedenpinnan korkeusvaihteluilla ei pitkälläkään aikavälillä tule olemaan vaikutusta asuntojen käyttöön.
Rakennusten ulkoasu vastaa kaavaehdotuksen tarkistettuja määräyksiä 'C' (7.3.2017): Talot on toteutettava puurakenteisina ja
pääosin puulla verhoiltuina. Enimmäiskerrosluku on kaksi ja rinteeseen sijoitetun yksikerroksisen rakennuksen keskikorkeus
enintään neljä metriä. - Suunnitelman mukaan julkisivut ovat
tummanharmaata pystyä lomalautaa, ovet tummanharmaata levyä, vesikate sileää mustaa huopaa ja piiput mustaa terästä. -
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Ehdotetun kaavamääräyksen mukaan tulee avokalliolle rakennettaessa välttää louhintatöitä maisemahaittoineen. Lomaasumukset perustetaan kalliota louhimatta käyttämällä alarinteen
puolella betonipilareita. Nämä ainakin osin jäävät varjoon lasikaiteisten oleskeluterassien alle.
Annetun selvityksen mukaan lämmityksessä käytetään sähköä,
ilmalämpöpumppua ja takkaa. Energiatodistuksia ei edellytetä,
koska kyseessä ovat enintään neljä kuukautta vuodessa lomaasuntoina toimivat tilat. Hakijakiinteistöt ovat Villingin vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston piirissä; viemärivedet pumpataan nykyisiin kunnallisteknisiin liittymiin.
Purettava rakennus
Kiinteistöiltä poistettava lomamaja on 1970-luvulla paikalle pystytetty pitkänurkkainen, mustaksi tervattu pyöröhirsirakennus (40,5
m²). Tällä ei ole rakennustunnusta (ratu). Kaupunginmuseon mukaan rakennukseen ei liity sellaisia kulttuurihistoriallisia tai rakennustaiteellisia arvoja, joiden perusteella se tulisi säilyttää. Kaavoituksen näkökulmasta tarkasteltuna poikkeamispäätös sinällään
mahdollistaa toimenpiteen tältäkin osin. Kaupunkimittauksella ei
ole purkamiseen huomauttamista.
Muut rakennukset
Kiinteistöillä sijaitsee vanha Strandhällan hirsihuvila vuodelta
1929 (ratu 36'034). Tämä on peruskorjattu täydellisesti vuonna
2008. Huvilan porras-, kuisti- yms. rakenteet yltävät Puutarhakiinteistön puolelle.
Rakennusoikeuden käytöstä toimitetun selvityksen mukaan vanhan huvilan pinta-ala on 90 m² ja rannalla olevien, kaavaehdotuksen mukaan varsinaiseen rakennusoikeuteen luettavien kahden
erillisen saunan yhteensä 18 m². Saunojen laajuus on ehdotetun
kaavamääräyksen enimmäisalan puitteissa (mx 40 m²). - Kylmien
talousrakennusten rakennusoikeudesta hakijan mukaan on käytetty vanhan huvilan viereen peruskorjauksen yhteydessä tehtyyn
suojaan 6 m². Pienemmistä rakennelmista yksi poistetaan rakennuksen 'A' terassin tieltä eikä kuivakäymälää (10 m²) tarvita, kun
uudet rakennukset wc-tiloineen on otettu käyttöön.
Poikkeamispäätös
Päätös HEL 2017-006549 T 10 04 01 (50-723-17-S) on tehty Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoon nojautuen kaupunkiympäristölautakunnassa 24.10.2017. Päätöksessä hyväksytään (1)
poikkeaminen rannan suunnittelutarpeesta sekä (2) kahden uuPostiosoite
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den loma-asunnon rakentaminen kiinteistöön, jossa jo on yksi säilytettävä ja yksi purettava loma-asunto. Asemakaavaehdotuksen
nro 12'300 'C' määräyksen mukaan yhdelle tontille saisi rakentaa
yhden loma-asunnon ja tämän lisäksi yhden erillisen saunan.
Poikkeaminen nähtiin mahdolliseksi, kun toinen rakennettava loma-asunto korvaa purettavan rakennuksen ja kun varsinaisen rakennusoikeuden kokonaiskerrosalaa 242 k-m² ei ylitetä.
Kuuleminen

Naapureita on hakijoiden toimesta kuultu suunnittelutarve- ja
poikkeamisvaiheissa. Asianomaisilla ei ollut hankkeeseen huomauttamista. Uudelleen kuulemista ei nähty aiheelliseksi muistaen mm, että ensimmäinen esitelty suunnitelma oli laadittu kaavaehdotuksen nro 12'300 'C' tuolloisen tehokkuusluvun e=0,04 puitteissa. Rakentamisen määrää on nyt hieman vähennetty. Rakennusvalvonnan taholta katsottiin rakennuspaikalla tapahtuvalla,
säädösten mukaisella tiedottamisella voitavan korvata uudelleen
kuuleminen.
Naapuruussuhteisiin liittyen todettiin, että lomarakennuksen 'A'
luoteispuolella heti tontinrajalta alkaen kiinteistössä 91-412-1-311
levittäytyy arvokkaaksi (II) kasvikohteeksi luokiteltu Villingin itäpään metsäalue (51/92). Luontotietojärjestelmän mukaan tämän
olisi hyvä antaa kehittyä rauhassa aarnimetsäksi. Huomionarvoisista lajeista on mainittu yövilkka.

Poikkeamiset perusteluineen
Rakennusluvan myöntäminen edellyttäisi rekisteröityä, asemakaavan ja tonttijaon mukaista tonttia; tontti on rakennuskiellossa,
kunnes se on sitovan tonttijaon mukaisena rekisteröity kiinteistörekisteriin. Poiketaan sanotun laisesta kiellosta poikkeamispäätökseen ja mm. lupamääräykseen viitaten.
Kahden erillisen saunan sijoittumista samaan Strandhälla Ikiinteistöön 91-412-1-202 on pidettävä perusteltuna ja tässä hyväksyttävänä poikkeamisena: Saunat on rakennettu ennen yhden
saunan asemakaavamääräyksen (nro 12'300 'C') voimaantuloa.
Saunat myös Puutarha-tila 91-412-1-1050 muistaen palvelevat
kahden kiinteistön loma-asukkaita. Poikkeamispäätöksen ja saunarakennusten taustalla on vakiintunut yhteisjärjestely.
Rakennusoikeus
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Alueen tehokkuusluvuksi on Helsingin saariston ja merialueen
osayleiskaavassa nro 10'350 annettu e=0,02-0,03, Helsingin itäisen saariston 10.10.2017 tarkistetussa asemakaavan nro 12'300
'C' ehdotuksessa e=0,03. Ehdotuksen mukainen rakennuksen
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enimmäiskoko on 250 k-m², vähimmäiskoko 40 k-m².
Poikkeamispäätöksellä HEL 2017-006549 T 10 04 01 on Strandhälla I-kiinteistön 91-412-1-202 ja Puutarha-kiinteistön 91-412-1050 yhteenlaskettavan kokonaiskerrosalan enimmäismääräksi
päätetty 242 k-m² suunnitelmien mukaisia ratkaisuja noudatettaessa.
Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
Loma-asunto
Saunarakennus

Käytetty
131
18

Uusi
134
0

Purku
41
0

Yhteensä
224
18

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

134 m²
496 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
848/2017 mukaisesti.
Ympäristöministeriön asetus savuhormit ja tulisijojen suojaetäisyydet 745/2017 mukaisesti.
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
12.06.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
01.08.2018
ei huomautettavaa

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
14.06.2018
ei lausuntoa

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO
31.07.2018
ei huomautettavaa

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
07.08.2018
Päätös

§ 461

42

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
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Aloituskokouksessa on osoitettava, että ennen sitä kaupunkimittauksen lausunnon 12.6.2018 edellyttämästi on määritelty käytettävä korkeusjärjestelmä ja rakennusten sidontamitat rajapyykkeihin (mm. maastoonmerkintää ja sijaintikatselmuksia varten).
Rakennesuunnitelmia toimitettaessa viimeistään on osoitettava
pohjapiirustuksia ja tarvittaessa asemapiirustusta tarkistetun siten, että mitoitus on kattava ja yksiselitteinen kaupunkimittauksen
lausunnon 12.6.2018 mukaisesti (vrt. A-talon kaakkoisseinustalla
8850 vs 8836, lounaisseinustalla 6567 vs 6550; B-talon koillissei-
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nustalla 11350 vs 11100, kaakkoisseinustalla 7150 vs 7175 etc.).
Maastoon merkintää suoritettaessa on rakennusten suunniteltua
sijoittelua pääsuunnittelijan kanssa tarvittaessa täsmennettävissä
siten, että rakennukset saadaan parhaalla mahdollisella tavalla
sovitetuiksi kalliomaisemaan ja ympäristön kannalta merkitsevien
mäntyjen lomaan (samalla vähimmäisetäisyyden neljä metriä kiinteistörajaan säilyttäen).
Hyväksyttyihin pääpiirustuksiin tehtävät tarkistukset on leimautettava rakennusvalvontapalveluissa rakennustyön aikaisina muutoksina.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
(798/2015).
Ennen loppukatselmuksen pitämistä on purettavaksi ilmoitetun
lomamajan oltava siirrettynä pois hakijakiinteistöiltä ja purkupaikan siistittynä ja maisemoituna rakennusvalvonnan hyväksyttävissä olevalla tavalla.
Loppukatselmukseen mm. tulee toimittaa selvitys siitä, että uusiin
rakennuksiin liittyviä katoksia, katettuja terasseja ja avokuisteja
on niitä maastoon sovitettaessa toteutettu kaavan sallima määrä.
Kiinteistöillä näitä saa tässä tapauksessa olla rakennettuna yhteensä enintään 2 x 30 m2.
Kaavatontin rekisteröinti on laitettava vireille tämän tullessa asemakaavan nro 12'300 'C' vahvistuttua käytännössä mahdolliseksi.
Kiinteistöjen käyttö- ja huolto-ohjetta kuuluu täydentää uusia rakennuksia koskevalta osaltaan. Ohjeessa tulee myös muistaa
kaavaehdotuksen nro 12'300 'C' määräys, jonka mukaan puustoa
on hoidettava alueen lepakkolajien elinolot huomioiden.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 81 §, 115 §, 116 §, 117 §, 117 a-d, g,
i §, 119 §, 125 §, 127 §, 133 §, 136 §, 137 §, 139 §, 174 §; Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §, 67 §; Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 3 §, 8 §, 26 §, 27 §, 31 §, 34 §.

Päättäjä

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

Hakemus
Valtakirja
Poikkeamispäätös
Kaupunginmuseon lausunto
Kaupunkimittauksen sijaintilausunto
Purkurakennuksen kuvadokumentit
Selvitys rakennusoikeuden käytöstä

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
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Puhelin
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Faksi
(09) 310 26206
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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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
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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

54-1824-18-A
LP-091-2018-01664

Hakija

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Rakennuspaikka

Vuosaari, 091-054-0201-0001
Furuborginkatu 3
38300 m²
11720
2011
9400 m²
7665 m²
Palvelurakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (P/s);
Rakennusala yksikerroksiselle rakennukselle (I)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Aalto Juhani Kullervo
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Juhani Aalto Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Saunarakennuksen rakentaminen
Palaneen saunarakennuksen paikalle rakennetaan uusi vastaavaan käyttöön tuleva saunarakennus. Uudisrakennus noudattaa
hyvin tarkasti asemakaavan rakennusalan muotoa ja rajoja.
Uuteen saunarakennukseen rakennetaan oleskelu-, puku-, pesu-,
wc- ja saunatilat ylempään kerroksen sekä kellariin varastotilaa ja
teknisiä tiloja.
Erityisselvitykset:
- Perustamistapalausunto ja pohjatutkimuskartta
- Asbestipurkutyön mittauspöytäkirja
- Energiaselvitys ja -todistus (energiatehokkuusluokka C)
Pääpiirustuksissa on esitetty olemassa oleva laituri, johon ei kohdistu toimenpiteitä tässä yhteydessä.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viereisen naapurikiinteistön omistaja on sama kuin hakija eikä
sen kuuleminen ole tarpeen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen
hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaava huomioon ottaen.
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Poikkeamiset perusteluineen
Uudessa saunassa on asemakaavan määräyksestä poiketen
puujulkisivut ja harjakatto kuten vanhassa rakennuksessa. Poikkeaminen on vähäinen, koska suunnitelma toisaalta noudattaa
asemakaavan muuta määräystä säilyttää alueen alkuperäisten
rakennusten luonne. Lisäksi olemassa oleva laituri ulottuu vähäisesti sille sallitun alueen (vl) rajan yli.
Rakennusoikeus

9400 m² Tontin kokonaisrakennusoikeus

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
Saunarakennus
MRL 115 §

Käytetty

Uusi
90
7

Purku

Yhteensä
90
7

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

132 m²
450 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
Asetus YM 848/2018
Lausunnot
Lausunnon antaja
Sijaintilausunto
Lausunto pvm
25.06.2018
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:
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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- 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.
Aloituskokouksen yhteydessä on rakennuksen lattioiden korkeusasemat oltava merkittyinä rakennuspaikalla rakennuksen neljän
nurkkapisteen kohdalla.
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan. Työmaa-alue on rajattava huolellisesti niin, että
työmaan huolto ja esim. varastointi ei vaurioita ympäristöä.
Huoltotie on suunniteltava ja toteutettava siten, että tarpeettomalta maaston muokkaukselta tai puiden kaadolta vältytään.
Saunan yhteydessä ei saa olla pysyvää paikoitusta. Paikalle on
asennettava tätä kieltoa ilmaiseva kyltti viimeistään käyttöön oton
yhteydessä.
Olemassa olevan maantasoterassin (merkitty tasoon +1.60) kunnostus ja laatoitus on toteutettava maastoon sovitettuna ja laajuudeltaan niin, että se säilyy maantasoisena ilman kaiteita ja ilman, että luonnonmukaisia maanpintoja nostetaan.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-k §:t, 125 §, 133
§ ja 135 §

Päättäjä

Ossi Lehtinen
arkkitehti
puh. 310 26321

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankeselvitys

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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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-

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
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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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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

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
07.08.2018

§ 462

54

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.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

55-1865-18-D
LP-091-2018-05928

Hakija

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja
yleiset alueet

Rakennuspaikka

Itäsalmi, 091-442-0006-0219
Knutersintie 913
22642 m²
753009
1995
725 m²
Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Rauhalammi Antti Miika Sakari
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Rauhalammi oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennuksen sisätilojen muutos - salitila majoitustilaksi (10 henkilöä)
Östersundomin nuorisotalon salitila muutetaan majoitustilakäyttöön yhteensä enintään 10 henkilölle.
Aiemmin myönnetyllä luvalla 55-2207-17-D on kaksi luokkahuonetta muutettu vastaavaan käyttöön enintään yhteensä 30 henkilölle. Selvitykset mm. paloturvallisuudesta on toimitettu kyseisen
luvan yhteydessä.
Hakijan ilmoituksen mukaan rakennuksen kerrosala ei hankkeen
johdosta muutu eikä uusia palo-osastomuutoksia tai ilmanvaihdon
muutoksia ole tarpeen tehdä. Varatie ikkunan kautta.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue
Paloluokka
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

75 m²
lähinnä paloakestävä
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
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Internet
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Päätös
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Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Tässä päätöksessä on tehty ainoastaan maankäytöllinen tarkastelu. Kiinteistön omistaja vastaa tilojen soveltuvuudesta hyväksyttyyn käyttöön ja toteutettujen toimenpiteiden määräysten mukaisuudesta turvallisuuden ja terveellisyyden osalta.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 § ja 135 §

Päättäjä

Ossi Lehtinen
arkkitehti
puh. 310 26321

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Päätösote 55-2207-17-D

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Muutoksenhaku

§ 463
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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 24.08.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 25.08.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 25.08.2023. 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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Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
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Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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PURKAMISLUPA
Tunnus

37-1857-18-P
LP-091-2018-05285

Hakija

Taaleri Tonttirahasto Ky

Rakennuspaikka

Pukinmäki, 091-037-0085-0002
Asteritie 3
2193 m²
12448
2018
2211 m²
105 m²
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

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

Klockars Mats
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinpientalon purkaminen
Haetaan lupaa 1950-luvulla rakennetun asuinpientalon purkamiselle (Ratu 37273).
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan
lupahakemuksen yhteydessä.
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta
vanha (12448/2018).
Purkamisen johdosta on kuultu kaupunginmuseota, jolla ei ole ollut huomautettavaa.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELYkeskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (6.8.2018).
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Kuuleminen

§ 464
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Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys, sijainti ja asemakaavan sisältö huomioon ottaen.

Lausunnot
Lausunnon antaja
Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm
12.07.2018
Lausunnon tulos
ei huomautettavaa
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin:
Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvallisesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015).
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja.
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Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpiteen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 § ja 139 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 §

Päättäjä

Atte Kiianen
lupa-arkkitehti
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Kaupunginmuseon kannanotto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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§ 464

63

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 24.08.2018.
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PURKAMISLUPA
Tunnus

37-1858-18-P
LP-091-2018-05427

Hakija

Taaleri Tonttirahasto Ky

Rakennuspaikka

Malmi, 091-418-0008-0042
Asteritie 1
2036 m²
12448
2018
2053 m²
203 m²
Rakennuspaikka 37085/(3) 8:42 Kaavatontti 3 muodostuu osasta
tilaa RN:o 8:42
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala

Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Klockars Mats
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Laatio Oy
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Asuinpientalon purkaminen
Haetaan lupaa 1960-luvulla rakennetun asuinpientalon purkamiselle (Ratu 37272)
Suunnitteilla on uudisrakennuksen rakentaminen.
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan
lupahakemuksen yhteydessä.
Tontti kuuluu alueeseen, jonka asemakaava on alle viisi vuotta
vanha (12448/2018).
Purkamisen johdosta on kuultu kaupunginmuseota, jolla ei ole ollut huomautettavaa.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n mukaista purkamisesta
tiedottamista kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan ELYkeskukselle ei ole katsottu tarpeelliseksi.
Hakija on ilmoittanut purkamisesta tontilla (6.8.2018).
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Kuuleminen

§ 465

66

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

Lausunnot
Lausunnon antaja
Helsingin kaupunginmuseo
Lausunto pvm
12.07.2018
Lausunnon tulos
ei huomautettavaa
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään seuraavin määräyksin:
Työn edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- muu katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Hankkeeseen ryhtyvä huolehtii, että purkaminen tapahtuu turvallisesti ja että kohteelle nimetään erityisesti työmaan työsuojelusta
ja työturvallisuudesta vastaava henkilö.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamisesta on tehtävä purkamissuunnitelma.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Mahdollisen asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee
ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015).
Purkamistyön yhteydessä hakijan on selvitettävä edellytykset
huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämisestä.
Purkujätteen kuljetuksesta on laadittava jätelain edellyttämä siirtoasiakirja.
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Hakijan tulee tasata ja siistiä rakennuspaikka purkamistoimenpiteen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen loppukatselmusta.
Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.
Tontilla on asemakaavassa säilytettäväksi määrättyä ja rauhoitettua puustoa, ei saa vahingoittaa ja turmeleminen kielletty. Ennen
kuin purkamistyöhön ryhdytään on pidettävä katselmus rakennusvalvonnan maisema-arkkitehdin kanssa.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 §, 133 § ja 139 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 67 § ja 69 §
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Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.08.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
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 24.08.2018.
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