KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
LUPAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU

PÖYTÄKIRJA 63/2018

1 (66)

4.9.2018

Lupayksikön viranhaltijat ovat 4.9.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 501 - 510
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 7.9.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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MUUTOSLUPA
Tunnus

5-1981-18-BM
LP-091-2018-06016

Hakija

Asunto-osakeyhtiö Iso-Roobertinkatu 41

Rakennuspaikka

Punavuori, 091-005-0091-0001
Albertinkatu 18
1214 m²
7669
1977
Asuntokerrostalojen korttelialue. (AK)
Rakennusala tai sen osa, jolla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen
kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman
pakottavaa syytä purkaa eikä sen kadunpuoleista julkisivua tai
vesikaton perusmuotoa tyylillisesti muuttaa. Mikäli rakennuksessa
on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava entistäen taikka
muulla rakennukseen ja ympäristöön hyvin soveltuvalla tavalla.
(So)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Friman Kimmo Juhani
arkkitehti
friman.laaksonen arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rakentamisen aikainen muutos
Kohteeseen on aiemmin myönnetty rakennuslupa (5-4306-13-B)
viiden ullakkoasunnon, kellarin yhteistilojen ja varastojen rakentamiselle sekä hissien kunnostukselle.
Nyt haetaan muutoslupaa yhdelle uudelle, Albertinkadun ja Iso
Roobertinkadun kulmaukseen sijoittuvalle ullakkoasunnolle. Tilassa sijaitsevat irtaimistovarastot siirretään kellarikerrokseen. Pihan jätesuoja, joka on mukana rakennusluvassa (5-4306-13-B),
muutetaan viherkattoiseksi.
Uusi ullakkoasunto on osin kaksikerroksinen, toisessa kerroksessa on saunaosasto. ssuntoon avataan yksi uusi lyhtyikkuna Albertinkadun puoleiseen katonlappeeseen. Symmetrian säilyttämiseksi myös aiemmin luvan saaneeseen ullakkoasuntoon lisätään
vastaavanlainen ikkuna. Pihan puolen katon lappeiden taitekohPostiosoite
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taan avataan osin lasikatteinen terassi uudelle ullakkoasunnolle.
Muutos ei heikennä suojellun rakennuksen kaupunkikuvallisia arvoja.
Ullakkorakentamisen soveltuvuutta arvioiva virastojen välinen työryhmä on 17.1. ja 28.3.2018 käsitellyt luonnossuunnitelmaa.
Suunnitelmaa on kehitetty työryhmän edellyttämällä tavalla.
Kuuleminen

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

Rakennusoikeus

3600 m2

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa

Käytetty
5730

Uusi
108

Purku
0

Yhteensä
5838

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- Detaljisuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
Detaljisuunnitelmana on ennen työvaiheen toteuttamista esitettävä rakennusvalvonnan lupayksikölle pihan jätesuojan viherkaton
suunnitelma.
Muilta osin noudatetaan alkuperäisen rakennuslupapäätöksen (54306-13-B) ehtoja.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - i §, 118 §, 125 §, 133
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§, 135 §

Päättäjä

Leena Makkonen
arkkitehti
puh. 310 37262

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Hankesuunnitelma
Ullakkotyöryhmän lausunnot

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

28-2016-18-A
LP-091-2018-01751

Hakija

As oy Helsingin Mikkolantie 34 B

Rakennuspaikka

Oulunkylä, 091-028-0104-0009
Mikkolantie 34b
546 m²
3313
1953
218 m²

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Pääsuunnittelija

Siekkinen Jari Pekka
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo).
Rakennetaan kaksikerroksinen puurunkoinen, vaaleaksi rapattu
omakotitalo. Seinät ovat osittain verhottu tummanharmaalla vaakapaneelilla. Pulpettikatto on tummanharmaata peltiä.
Tontilla on vain yksi autopaikka ja siihen liittyviin järjestelyihin on
kiinnitettävä huomiota.
Rakennukseen johtavan kulkuväylän esteettömyydestä poiketaan
vähäisesti luiskavarauksen muodossa.
Rakennus kytketään kaupungin kaukolämpöverkkoon ja sen
suunniteltu energiatehokkuusluokka on B(2018).
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Asemakaavan määrätystä 5m vähimmäisetäisyydestä naapuritontin rajasta poiketaan. Suunnitelmien mukainen etäisyys on 4m,
mikä on nykypalomääräysten mukainen vähimmäisetäisyys ja
myös naapurin rakennuksen etäisyys samasta rajasta.
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Perustelut poikkeamiselle ovat seuraavat: Palomääräykset ovat
muuttuneet kaavan laatimisajankohdasta nähden ja kaupunkirakenteen tiivistämisen seurauksena tontinkäyttö joudutaan tehostamaan.
Esteettömyysmääräyksistä poiketaan seuraavasti: Sisäänkäyntiluiskalle tehdään ns. tekninen varaus. Omakotitalossa poikkeaminen voidaan pitää perusteltuna tontin ahtauteen vedoten.
Poikkeamiset voidaan pitää vähäisinä ja perusteltuina.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
Autopaikat

Käytetty
0

Yhteensä
Rakennetaan

Uusi
177

Purku
0

Yhteensä
177

1
1

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

184 m²
650 m³
P3

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
27.03.2018
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 rakennusPostiosoite
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valvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Aloituskokouksessa on esiteltävä tontin hulevesisuunnitelma,
työmaan kosteudenhallintasuunnitelma sekä nimettävä työmaalle
kosteudenhallintakoordinaattori.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytetty ilmanvuotolukua on
alle 4, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
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Jos naapurin tonttia halutaan käyttää auton kääntöpaikkana, on
tästä sovittava naapurin kanssa ja kirjallinen sopimus laadittava
ennen käyttöönottoa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §.

Päättäjä

Pontus Högström
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, jolloin sen
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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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. 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

30-2116-18-A
LP-091-2018-01803

Hakija

Apulanta Oy
As Oy Kartanontie 22
As Oy Kartanontie 22

Rakennuspaikka

Munkkiniemi, 091-030-0008-0022
Kartanontie 22
1914 m²
12255
2015
770 m²
380 m²
Asuinrakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään aluekokonaisuuden osana. Uudisrakentaminen tulee sopeuttaa ympäristön olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan (A/s)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Fagerholm Anne Auni Kristiina
rakennusarkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto ANFA

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden asunnon asuinpientalon rakentaminen ja kahden maalämpökaivon poraaminen
Omalle kiinteistölle rakennetaan kaksikerroksinen osakellarillinen
kahden asunnon asuinpientalo, joka sopeutetaan ympäristön
olemassa olevaan arvokkaaseen rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan kiinteistön jaetulla hallinnonjakosopimuksella.
Olemassa olevan 101-vuotiaan Villa Andersberg- huvilan suojelumerkintä on sr-2 ja on yksi Munkkiniemen vanhimpia rakennuksia. Asemakaavamuutoksen yhteydessä vuonna 2015 mahdollistettiin huvilan palauttaminen asuinkäyttöön. Uudisrakennuksen
rakennusala osoitettiin irti olemassa olevasta rakennuksesta tontin Kartanontien puoleiselle osalle. Kaikki autopaikat on sijoitettu
tontin luoteisnurkkaan ja yhteinen ajoyhteys kiinteistölle on Kadetintieltä.
Tontille porataan kaksi maalämpöjärjestelmän pystysuoraa lämPostiosoite
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pökaivoa. Lupahakemuksen liitteenä on kaupunkimittauksen antama kaivuluvan johtoselvitys JS1800793, jonka perusteella poraaminen on merkityille kaivualueille mahdollista.
Tontin reuna-alueet Kartanontien ja Kadetintien sekä naapuritonttien 30080/20 ja 30080/23 suuntaan on merkitty istutettaviksi alueen osiksi, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokasta puustoa. Kiinteistöltä kaadetaan puita, mutta poistettujen puiden ja pensaiden
tilalle istutetaan uusia. Syreeniaita uudistetaan mikäli se kärsii rakentamisen aikana. Lupahakemuksen liitteenä on arboristin lausunto.
Asuinrakennus on kaksikerroksinen, kaksi asuntoa käsittävä, vaalean hiekan väriseksi rapattu kivitalo, jolla tummahko tiilikatto.
Pääsisäänkulku asuntoihin, luiskavarauksin, on Kadetintien suunnalta, mutta asuntojen varauloskäynnit ovat Kartanontien puolella.
Makuuhuoneet on sijoitettu 2.kerrokseen Kartannontien puolelle,
jossa katujulkisivussa näkyy ranskalaiset parvekkeet ja mustat takorautaiset kaiteet. Sisäänvedetyt, asuntojen lasitetut parvekkeet
ja oleskelutilat ovat lännen puolella, kiinteistön sisäpihan yhteydessä. Asuntojen varastotilat ovat asemakaavan myöntämää lisärakennusoikeutta ja sijaitsevat rakennuksen 1.kerroksessa.
Alkuperäistä suunnitelmaa on muutettu ja uudessa suunnitelmassa on huomioitu Helsingin kaupunginmuseon ja kaavoittajan
huomautukset.
Hankkeessa huomioidaan uudisrakennuksen sijainnin etäisyydestä johtuva palo-osastointi.
Energiaselvitysten mukaan asuinrakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B (2013).
Kuuleminen

Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapuritonttien haltijat ovat esittäneet hakemuksesta seuraavat
huomautukset:
Kiinteistötunnus 91-30-8-20:
"Vastustamme täysin rakennushanketta. Emme halua niin suurta
ja korkeaa paritaloa niin lähelle tontin rajaa. Uusi talo veisi etutontista ja talon länsipuolelta kaiken valon ja näköalan ja laskisi
huomattavasti kohteemme arvoa. Lisäksi suunniteltu paritalo on
liian moderni ja kulmikas vanhojen talojen viereen."
Kiinteistötunnus 91-30-13-10 tuo esiin asemakaavan laatimisen
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vaiheita ja huomauttaa:
- täydennysrakentamisen sijoittumisesta
- sisäänkäynneistä ja kulkuväylistä
- puustosta, puiden kaatamisesta ja puuston suojelemisesta
Huomautusten jälkeen suunnitelmaa on muutettu:
- rakennuksesta on tehty kapeampi
- sisäänvedetty parveke on poistettu rakennuksen pohjoispäädystä
- rikkonaista rakennusmassaa on eheytetty
- vesikate on muutettu tiilikatteeksi ja kattokaltevuutta jyrkennetty
- julkisivuja ja katoksia on yksinkertaistettu
- Kartanontien katujulkisivussa ranskalaisia parvekkeita

Lisäksi hakija on antanut vastineet todeten, että:
- uudisrakennus tulee sijaitsemaan Kartanontie 20 olevan rakennuksen pohjoispuolella eikä siten tule millään tavalla vaikuttamaan tontin 30080/20 auringonvaloon
- As Oy Kartanontie 22 pyrkii erityistä huolellisuutta noudattaen
suojaamaan ja säilyttämään mahdollisimman monta puuta uudisrakennuksen rakennustyömaan rajalla Kadetintien ja Kartanontien
kulmauksessa sekä Kartanontien puolella
- Syreeniaitaa pyritään suojelemaan rakentamisen aikana niin
paljon kuin mahdollista ja hoitoleikkaamaan osissa, näin myös
uusi talo saa näkösuojaa kadun laidalla
- pihapiiri säilytetään mahdollisimman koskemattomana, syreeniaita ja puut säilytetään tai uudistetaan
- uudisrakennuksen perustusten vaatima kaivauksen läheisyys
aiheuttaa koivun kaatamisen Kartanontien varrella
- koivun tilalle istutetaan uusi puu
Naapureiden huomautukset ovat lupapäätöksen liitteinä.
Muilla naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.
Poikkeamiset perusteluineen
Ei poiketa määräyksistä
Rakennusoikeus

770 k-m² koko kiinteistöllä
390 k-m² hallinnanjakosopimuksella alueella B
Varastot ja tekniset tilat tulee sijoittaa rakennuksen kellariin tai
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maanpäällisiin kerroksiin. Tilat saa rakentaa kerrosalan estämättä.
Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
kerrosalan ylitys /MRL
115§
lisäkerrosalaa 1
lisäkerrosalaa 2
asuinrakennukset
asuinrakennus
asuinrakennus 2
Kellari
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
25

Purku

Yhteensä
25

7
8
194
194

7
8
194
194
380
113

380
113
6
6

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

549 m²
1939 m³
P3

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

Sijaintilausunto
15.05.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
29.06.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
05.07.2018
ei puollettu

________________________________________________________________________________
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Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pihasuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
- ulkovärityssuunnitelma
- räystäsdetaljit
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- lämpökaivon sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- väri- ja mallikatselmus
- värimallikatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä, miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
04.09.2018

§ 503

19

Maantasokerroksen lattian korkeusasema tulee olla merkittynä
uudisrakennusten nurkkapisteiden kohdalla aloituskokouksen yhteydessä.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Tontin luonteen säilyminen, myös katunäkymien osalta puutarhamaisena tulee varmistaa ammattitaitoisella pihasuunnitelmalla
ja rakennusaikaisella valvonnalla, jotta säilytettäväksi määrättyä
arvokasta kasvillisuutta ei turmella ja rakentamisen myötä menetettävää puutarhaa tullaan riittävässä määrin korvaamaan uusilla
miljööseen sopivilla istutuksilla.
Ennen julkisivujen pintakäsittelyä on paikalla tehtävä värimallit,
jotka arvioidaan yhdessä rakennusvalvonnan viranomaisen sekä
tarvittaessa kaupunginmuseon kanssa. Lopullinen värityssuunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan.
Maalämpökaivon reikä (2kpl) 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.
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon umpeuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys
kaupunkimittauspalveluilla.
Ympäristövaikutukset
Lämpökaivon porauksessa syntyvä karkea kiviaines sekä veden
ja kiintoaineen muodostama liete tulee käsitellä siten, ettei siitä
aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille. Kiviainesta tai lietettä
ei saa johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön, kadulle tai hulevesiviemäriin. Mikäli lietettä johdetaan porattavan tontin maaperään,
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tulee se tehdä niin, ettei siitä aiheudu naapuritontin vettymistä tai
muuta haittaa. Kiviaines tulee varastoida työn aikana siten, ettei
se pölyä tuulen mukana tai leviä sateen mukana lietteenä hallitsemattomasti ympäristöön.
Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristösuojelulain 8 §:ssä.
Kaivon lämmönsiirtoaineena tulisi käyttää ympäristölle mahdollisimman haitatonta ainetta kuten etanolia. Pohjavesien pilaantumisriskin estämiseksi lämmönsiirtoaineena ei tulisi käyttää etyleeni- tai propyleeniglykolia eikä metanolia.
Pintavesien suora pääsy pohjaveteen tulee estää asianmukaisesti
tiivistettyjen kaivorakenteiden avulla. Kallioperän mahdollisesti
radonpitoisen ilman siirtyminen lämpökaivosta tulevien putkien
läpivientien kautta asuintiloihin tulee estää tiivistämällä läpiviennit
soveltuvilla elastisilla tiivistysaineilla.
Päivitetty energiaselvitys ja -todistus on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Päätösote lähetetään tiedoksi huomautuksen tehneille naapureille.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-k §, 118 §, 125 §, 127
§, 133 §, 135 §, 139 §, 144 §, 175 §

Päättäjä

Eeva Nummisto
rakennusarkkitehti
puh. 310 26466
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Naapurin kuuleminen
Rakennusoikeuslaskelma
Lausunto
Naapurin huomautuskirje
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. 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
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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
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

32-2066-18-D
LP-091-2018-04905

Hakija

Kiinteistö Oy Helsingin Ruosilantie 14

Rakennuspaikka

Konala, 091-032-0042-0012
Ruosilantie 12-14
29700 m²
7963
1979
30055 m²
21282 m²
Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (TTV)

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

Pesic Stevan
arkkitehti
Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Julkisivu- ja käyttötarkoituksen muutos
Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella
haetaan lupaa
rakennuksen julkisivu- ja käyttötarkoituksen muutoksille. Julkisivuverhouksen muutokset rakennetaan lupahakemuksen yhteydessä toimitettujen pääpiirustusten mukaan ja lounaan puoleiselle
julkisivulle rakennetaan lastaustaskujen tilalle ajoluiska ja uusi katos.
Varastorakennuksen käyttötarkoituksen muutoksia ovat
1.kerroksessa varastotilan jakaminen rengashotelliksi, huoltotilaksi (695 m2) ja pieneksi asiakaspalvelutilaksi (94 m2). Käyttötarkoituksen muutoksina 2.kerrokseen rakennetaan vanhoihin toimistotiloihin tauko- ja sosiaalitilat.
Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on toimitettu rakennusluvan käsittelyn yhteydessä.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai
poikkeamisista.
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
04.09.2018

§ 504

26

Poikkeamiset perusteluineen
Asemakaava sallii toimisto- tai vastaavaa tilaa 25%. Tällä hetkellä
rakennuksessa on toimisto- tai vastaavaa tilaa 30,4% ja nyt haettavaa käyttötarkoituksen muutosta on 111m2, joka on 0,6% rakennetusta kerrosalasta. Kyseiset asiakaspalvelutilat ovat kriittisiä
vuokralaisen toiminnan kannalta.

Hankkeen laajuus
Muutosalue
Paloluokka

2370 m²
palonkestävä

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- 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
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-k §, 125 §, 133 §, 135
§, 171 § ja 175 §

Päättäjä

Eeva Nummisto
rakennusarkkitehti
puh. 310 26466

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Palotekninen suunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

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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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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. 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
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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
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

34-2065-18-A
LP-091-2018-01591

Hakija

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Rakennuspaikka

Pakila, 091-034-0023-0009
Maanmittarintie 5a
600 m²
8491
1982
150 m²
Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Murto Meri Tuulia
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Avarrus Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen
Rakennetaan yksikerroksinen hirsitalo. Rakennuksen julkisivu on
tumman harmaaksi kuultomaalattu ja loiva lapekatto sammalmaksaruohokatetta.
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely
korkeuserot huomioon ottaen.
Rakennus tulee naapurikiinteistön 91-34-23-8 käyttöön. Tästä
syystä ajoliittymä ja autopaikat on esitetty varauksin ja ne toteutetaan, mikäli kiinteistön omistus siirtyy.
Rakennuksella on myös yhteiskäyttösopimus jätehuollosta kiinteistön 91-34-23-8 kanssa.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapurit eivät ole
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.
Poikkeamiset perusteluineen
Kaavamääräyksien mukaan rakennuksen vähimmäisetäisyys
naapuritontin ja suojaviheralueen puoleisesta rajasta on 5 m. Rakennuksen etäisyys pohjoisrajasta on kuitenkin lyhyimmillään
1,56 m, jotta kapealle tontille, rakennuksen ja Maanmittarintien
väliin on saatu jätettyä riittävä piha-alue.
Rakennuksen etäisyys idän puoleiseen tontin rajaan on 1,81 m.
Poikkeamaan on suostumus kiinteistön 91-34-23-8 omistajalta ja
uudisrakennus tulee kiinteistön 91-34-23-8 käyttöön. Etäisyys
kiinteistön 91-34-23-8 asuinrakennukseen on 8 m.
Kaavamääräyksen mukaan tontille on rakennettava 1 autopaikka
/ 130 asunto-m2, lisäksi kutakin asuntoa kohden tila yhden auton
tilapäistä pysäköintiä varten. Tontille ei kuitenkaan rakenneta autopaikkoja, sillä rakennus tulee viereisen tontin 34023-8 käyttöön.
Tontilla 34023-8 on tarvittavat autopaikat, jotka tulevat palvelemaan myös tonttia 34023-9. Tontilla 34023-9 on kuitenkin varaus
kaavan mukaisille autopaikoille, ja ne on toteutettavissa omistuksen siirryttäessä.
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä ja niille on saatu kyseisen
naapurin suostumus eikä naapureilla ole ollut niistä huomautettavaa.
Rakennusoikeus

150 m2 Asuinkerrosalaa
20 m2 Autosuojatilaa asuntoa kohden
5 m2 Varastotilaa asuntoa kohden

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa

Käytetty

Uusi
76

Purku

Yhteensä
76

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

77 m²
342 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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YM 848/2017
YM 745/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
03.05.2018
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:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
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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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on rakennusrasite palomuurin
rakentamatta jättämisestä oltava perustettu ja sen pysyvyys on
varmistettava rakennusvalvontapalvelun hyväksymällä tavalla.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1,0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Kosteudenhallintaselvitys on esitettävä ennen aloituskokousta.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 133
§, 135 § ja 175 §

Päättäjä

Tiina Olli
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus
Rasitesopimus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. 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
04.09.2018

§ 505

37

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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RAKENNUSLUPA
Tunnus

40-2095-18-A
LP-091-2018-03149

Hakija

XXXXXXXXXi
XXXXXXXXX

Rakennuspaikka

Suutarila, 091-040-0202-0019
Vaskipellonkuja 11
774 m²
Asemakaava 9842
1991
194 m²
24 m²

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Pääsuunnittelija

Korhonen Eero Kalevi
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Eero Korhonen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden asunnon asuinpientalon (paritalo) rakentaminen. Rakennuksen purkaminen.
Rakennetaan puurunkoinen, kaksikerroksinen kahden asunnon
harjakattoinen asuinrakennus (paritalo), johon liittyy asuntojen ulkopuolisia varastotiloja. Rakennuksen lämmönlähteenä on poistoilmapumppu. Ulkoverhousmateriaalina valkoinen vaakapuupaneeli ja vesikatossa musta peltikate.
Tontilta puretaan tiilirunkoinen talousrakennus, jota käytetään rakennustyömaan aikaisena varastona.
Asemakaavassa korttelialueen tehokkuusluku on e=0.20. Tontin
suunnittelussa on käytetty korkeampaa tehokkuuslukua e=0.25.
Kyseinen poikkeaminen asemakaavasta on hyväksytty poikkeamispäätöksellä 26.4.2018.
Esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi tarvittaessa, kumpaankin asuntoon on suunniteltu nostinvaraus.
Asemakaavan edellyttämä asuinhuoneiden kattojen ja seinien kokonaisääneneristävyys lentomelua vastaan 30 dB(A) on huomioitu suunnitelmassa.
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Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B (2018).
Alueen puutteellisen hulevesijohtoverkon vuoksi sadevedet, katolle satava vesi ja perustusten kuivatusvedet mukaan lukien, imeytetään tontilla maastoon erillisen suunnitelman mukaisesti.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Rakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 7 metrin
enimmäiskorkeuden 0,29 metrillä. Hakija perustelee poikkeamista
sillä, että rakennuksen yläpohjarakenne on uusien energiatehokkuusvaatimusten mukainen ja näin ollen tavanomaista paksumpi.
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisenä.
Rakennusoikeus

Tontin tehokkuusluku e=0.25 (hyväksytty poikkeamispäätöksellä)
Asuinkerrosala (e=0.25): 194 m²; Lisäkerrosala (rakennusoikeuden lisäksi asuntojen ulkopuolisia talous- ja autosuojatiloja 25
m²/asunto): 50 m²

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
talousrakennuskerrosalaa
lisäkerrosalaa
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
187

Purku
24

8

Yhteensä
187
-24
8

4
4

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

202 m²
665 m³
P3
Käyntiosoite
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Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53
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Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Ympäristökeskus
28.08.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
18.06.2018
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin määräyksin:
Todistus poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta on esitettävä
aloituskokouksen yhteydessä.
Hulevesien imeytyssuunnitelma on esiteltävä aloituskokouksen
yhteydessä.
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on
selvitettävä edellytykset käyttökelpoisten rakennusosien uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen. Purku- ja rakennusjätteet on lajiteltava jakeittain ja työmaalta pois toimitettavista jätekuormista on
laadittava jätelain 121 §:n mukaiset siirtoasiakirjat.
Pihasuunnitelmassa on esitettävä tontin aitaaminen asemakaavamääräyksen mukaisella aidalla.
Sisäänkäyntikatoksen ja sen yhteydessä olevan henkilönostinvarauksen on mitoituksen, rakenteiden ja virransaannin osalta täytettävä henkilönostimen mahdollisen asennuksen ja esteettömän
käytön edellytykset.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytetty ilmanvuotoluku on
alle 4, minkä johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava
ja allekirjoitettu mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään rakennuksen käyttöönoton yhteydessä.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
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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
- palokatkosuunnitelma
- pihasuunnitelma
- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 j §, 125 §, 127 §,
133 §, 135 §, 139 § ja 175 §.
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Atte Kiianen
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Poikkeamispäätös

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. 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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
04.09.2018

§ 507

46

RAKENNUSLUPA
Tunnus

41-2114-18-A
LP-091-2018-04719

Hakija

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0281-0021
Kiitäjänkuja 9
905 m²
7938
1979
181 m²
72 m²
Erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialue (AO)

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

Nikulainen Harri Sakari
arkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennetaan autosuoja
Rakennetaan pientalo tontille lämmin autotallirakennus.
Julkisivut ovat puuverhousta ja vesikate on peltiä.
Energiaselvitys ei ole tarpeen.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Rakennuksen kerrosala ylittää kaavamääräyksissä ilmoitetun rakennuksen rakennusoikeuden 25m2. Ylitys on 2 m2.
Hakijan perustelee: Ylitys perustuu sisätilojen käytettävyyteen
huomioiden nykyisten autojen mitat.
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä eikä siitä aiheudu haittaa
ympäristölle eikä naapureilla ole ollut siitä huomautettavaa.
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Lisärakennusoikeus autosuoja- ja varastotilaa enintään 25 m2.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
autosuoja

Käytetty

Uusi
27

Purku

Yhteensä
27

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus

27 m²
63 m³

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
25.06.2018
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
Postiosoite
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rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.
Päätöksen perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät eikä ole vaikutusta
naapureihin.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §

Päättäjä

Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh. 310 26407

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Naapurin suostumus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

41-2118-18-A
LP-091-2018-01587

Hakija

Kiinteistö Oy Jäähdytintie 23

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0005-0022
Jäähdytintie 23
1475 m²
9200
1987
738 m²
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Parikka Kari
rakennusarkkitehti
Lahden Kivikulma Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Määräaikaisen kylmän varaston rakentaminen
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle palaneen hallin
tilalle ja olemassa olevien perustusten päälle haetaan lupaa rakentaa uusi kylmä halli.
Halli toimii metallivarastona.
Halli on teräsrunkoinen ja julkisivut ovat PVC-pinnoitteista polyesterikangasta.
Energiaselvitys ei ole tarpeen.
Kuuleminen

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

Rakennusoikeus

Tontin kerrosalasta saadaan enintään 25 % käyttää toiminnalle
välttämättömiin toimisto- ja vastaaviin tiloihin, joista myymälätilojen osuus 5 % tontin kerrosalasta,

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
Postiosoite
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PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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Käytetty
Puhelin
+(09) 310 2611

Uusi
Faksi
(09) 310 26206

Purku

Yhteensä
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§ 508
259

53

258

517

Hankkeen laajuus
Paloluokka

P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
18.06.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Tonttiosasto (Vuokrasopimuksenmukaisuus)
15.06.2018
ei huomautettavaa

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Jäähdytintien varressa olevalle tontin istutettavalle osalle on istutettava pensaita tai puita ja ulkovarastoinnin suojana tulee olla
150 cm korkea umpiaita.
Määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 22.9.2023
saakka.
Päätöksen perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät eikä rakentamisella ole
vaikutusta naapureihin.

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

Päättäjä

Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh. 310 26407

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Vuokrasopimus
Naapurin kuuleminen
Tonttiosaston lausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
04.09.2018
Muutoksenhaku

§ 508
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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 21.09.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 22.09.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 22.09.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
Rakennustyön aloittaminen
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Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on
LAINVOIMAINEN, jollei aloittamisoikeutta ole annettu hakemuksesta. JOS lupamääräyksissä on edellytetty vastaava työnjohtaja,
tulee myös tämän olla hyväksytty ennen aloittamista.
Ilmoitus rakennustyön aloittamisesta tehdään puhelimitse tai sähköpostitse kyseisen kaupunginosan rakennustyön viranomaisvalvontaa hoitavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille. Puhelimitse ilmoituksia otetaan vastaan päivystysaikoina. Riittävän
ajoissa pidetty aloituskokous korvaa erillisen aloittamisilmoituksen.
Käyttöönottaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

46-2113-18-DM
LP-091-2018-06824

Hakija

KOy Helsingin Valimotie 21 c/o Ovenia Oy

Rakennuspaikka

Pitäjänmäki, 091-046-0014-0008
Valimotie 21
10016 m²
11298
2005
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue ( T )

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Höttönen Anita
arkkitehti
Sweco Architects Oy

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rakentamisen aikainen muutos
Rakennushankkeelle on myönnetty rakennuslupa 46-0202-18-D.
Tällä muutosluvalla 46-2113-18-DM muutetaan mm. seuraavasti
toimitettujen suunnitelmien mukaisesti:
Pääjulkisivu Valimotielle päin ja uusi sisäänkäyntikatos verhoillaan perforoidulla alumiinilevyllä. Valimotien varressa olevat autohallin savunpoistokanavat ja poistumisportaan maanpäällinen osa
verhoillaan samalla levyllä.
Pihan järjestelyjä selkeytetään osoittamalla jalankululle, saattoliikenteelle ja pyöräpaikoille alueet. Sisäänkäynnin edustalle lisätään istusaltaita ja pihan olemassaolevat istutukset uusitaan. Pysäköintiä järjestellään uudelleen tarvittavilta osin.
Sisätilojen kulkuyhteyksiä parannetaan maantasokerroksessa
avaamalla kulkuyhteys aulasta diagonaalisti B-portaalle sisältäen
sivuille jäävien tilojen uudelleenjärjestelyt ja toiminnot. 2. krs:ssa
valopihan alueella aukaistaan yhteys A-portaaseen.
Rakennetaan uudet hissit kellarista 6.krs:een parantaen talon vertikaaliyhteyttä. Hisseiltä suora yhteys ylemmille kerrostasoille
olemassa olevien parvien kautta.
Maantasokerroksesta poistuva konesali ja kellariin menevä hissikuilu liitetään samaan palo-osastoon muun rakennuksen paloosaston kanssa.
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2.krs:n atriumin alueelle lisätään uusia palveluita tukemaan uutta
toimistokonseptia.
Kellariin lisätään autopaikkoja olemassaolevaan varastotilaan.
Kuuleminen

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

Rakennusoikeus

T 45% 22034+5008
Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusalalle sallitun
enimmäisneliömäärän, ja jossa edellinen luku osoittaa neliömetreinä rakennusalalle sallitun maanpäällisen enimmäiskerrosalan,
ja jälkimmäinen luku neliömetreinä kellarikerroksessa sallitun
enimmäiskerrosalan, joka ei kuitenkaan ei saa sisältää työhuoneiksi laskettavaa kerrosalaa.
45%
Prosenttiluku, joka osoittaa kuinka suuri osa tontin rakennetusta
kerrosalasta saadaan enintään käyttää toimistotiloihin.

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
Muuytosluvassa noudatetaan alkuperäisen rakennusluvan 460202-18-D ehtoja.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§,133§,135§

Päättäjä

Markku Lehtinen
arkkitehti
puh. 310 26429

________________________________________________________________________________
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.
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MUUTOSLUPA
Tunnus

49-2107-18-BM
LP-091-2018-04585

Hakija

Asunto Oy Kaitalahdenkuja 4

Rakennuspaikka

Laajasalo, 091-049-0174-0008
Kaitalahdenkuja 6
1705 m²
8877
1987
Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AO/s)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Inkeroinen Atso
rakennusinsinööri, talonrakennusinsinööri

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Rakentamisaikainen muutos
Tällä rakennusluvalla 49-2107-18-BM tehdään alkuperäiseen rakennuslupaan 49-0796-13-B seuraavat muutokset toimitettujen
suunnitelmien mukaisesti:
1. Laajennuksen korkeusaseman muutos vastaamaan sijaintikatselmuksessa mitattua korkeutta
2. Laajennuksen koon vähäinen muutos (kaakonpuoleinen seinälinja).
Lisäselvitys

Hankkeelle on myönnetty jatkolupa 49-1412-18-AJ työn loppuun
saattamiseksi 31.5.2019 mennessä.

Kuuleminen

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

Rakennusoikeus

230 m²

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Rakennusvalvonnalta:
- loppukatselmus
Muilta osin noudatetaan alkuperäisessä rakennuslupapäätöksessä 49-0796-13-B esitettyjä katselmuksia, lupamääräyksiä ja määräaikoja.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§,133§,135§

Päättäjä

Markku Lehtinen
arkkitehti
puh. 310 26429

________________________________________________________________________________
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.09.2018, 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 21.09.2018.
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