KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
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LUPAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
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PÖYTÄKIRJA 82/2018

1 (76)

08.11.2018

Lupayksikön viranhaltijat ovat 08.11.2018 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 638-647
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

7-2525-18-D
LP-091-2018-04859

Hakija

As Oy Helsingin Tähtitorninkatu 16

Rakennuspaikka

Ullanlinna, 091-007-0452-0019
Tähtitorninkatu 16
2187 m²
Asemakaava 12408
2017
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Tontilla sijaitsee rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta ei saa
purkaa eikä siinä tai sen arvokkaissa sisätiloissa saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen tai sen arvokkaitten sisätilojen rakennustaiteellisia,
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.
Arvokkaita sisätiloja ovat porrashuone A ja B. Rakennuksen alkuperäiset tulisijat yksityiskohtineen tulee säilyttää.
Rakennuksen pihan puolen julkisivuun saa tehdä uusia, rakennuksen ominaispiirteisiin hyvin soveltuvia teräspinnakaideparvekkeita.
Tontilla asuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % tulee toteuttaa
asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonetta tai enemmän.
Jätehuollon tilat tulee sijoittaa rakennuksiin.
Piha-alue on kunnostettava leikki- ja ulko-oleskelualueeksi.
Tilojen asuinkäyttöön palauttamisen yhteydessä autopaikkoja ei
tarvitse osoittaa, mutta lupahakemukseen on liitettävä pysäköintiselvitys, joka sisältää laskennallisen pysäköintipaikkatarpeen ja
miten paikat järjestetään.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
08.11.2018

§ 638

3

Pääsuunnittelija

Siponen Pauli Juhani
arkkitehti
AVARRUS arkkitehdit Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kiinteistön perusparannus ja osittainen käyttötarkoituksen muutos
toimistokäytöstä asuinkäyttöön
Kantakaupungin umpikorttelissa sijaitseva, 1900-luvun alussa
Suomen Lähetysseuran käyttöön suunniteltu kaksi rakennusta
(kolme kerrosta + ullakkokerros) käsittävä kiinteistö muutetaan
suurimmalta osin toimistokäytöstä asuinkäyttöön.
Muutostyöt käsittävät uusia huoneistojakoja, osastoivia rakenteita, vanhojen vahvistuksia, märkätiloja sekä keittotiloja vesi- ja
viemäriliityntöineen, huoneistokohtaisen tulopoistoilmanvaihdon,
äänen- ja lämmöneristävyyden sekä esteettömyyden parantamisen.
Suunnitelma käsittää 25 asuntoa ryhmiteltynä pääportaan ja keskikäytävän molemmille puolille. Sisäpihalle toteutetaan yksi asunto olevan porrashuoneen paikalle. Huoneistojen keskipinta-ala on
88 m². Lähes kaikki asunnot ovat kahteen suuntaan avautuvia.
Lisäksi taloon rakennetaan asumista palvelevat uudet yhteistilat:
asuntokohtaiset irtaimistovarastot ja ulkoiluvälinevarasto rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen nykyisen suurtalouskeittiön
paikalle. Vaatehuollon tilat, jätehuone ja kerhotila saunaosastoineen sijoitetaan kellaritasoon
Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan merkittävästi rakentamalla pääporrashuoneen yhteyteen uusi hissi.
Tontin ulkoalueet kunnostetaan asukaspihaksi ja pihalle rakennetaan hissi pihatasolta kellaritiloihin mahdollistaen esteettömän yhteyden em. tiloihin.
Sisäpihalle avautuville asunnoille lisätään teräspinnakaiteellisia
ulokeparvekkeita olevien parvekkeiden mukaisesti.
Tontille ei sijoiteta autopaikkoja. Autopaikoitus hoidetaan asukaspysäköintitunnuksin ympäröivien katujen varsilla ja/tai Tähtitorninkadun alla olevassa pysäköintiluolassa. Tonttiin rajoittuvalla kadunvarrella on toistakymmentä autopaikkaa.
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Kiinteistössä ei ole väestönsuojaa.
Kiinteistöstä on laadittu rakennushistoriallinen selvitys (Optiplan
Oy).
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio on toimitettu. Sen mukaan
hanke on katsottu riskitasoltaan alimpaan R1 (1-3) luokkaan kuuluvaksi.
Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu hankkeen kosteudenhallintaselvitys. Kosteudenhallintakoordinaattori on nimetty.
Hakijan ilmoittama korjausasteprosentti on 45 %.
Lisäselvitys

Kiinteistö koostuu kahdesta toisissaan kiinni olevasta rakennuksesta Tähtitorninkatu 16 (valmistunut 1906) ja Tähtitorninkatu 18
(valmistunut 1900). Molemmat on suunnitellut arkkitehti K.A.
Wrede. Nyt muutetaan asunnoiksi Tähtitorninkatu 16 ja Tähtitorninkatu 18 itäinen osa. Tähtitorninkatu 18 läntinen osa jää edelleen Lähetysseuran käyttöön sisältäen mm. kirkkosalin, toimistoja
sekä koulutustiloja.

Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue
3968 m²
Paloluokka
palonkestävä
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
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- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- 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.
Aloituskokoukseen mennessä hankkeeseen tulee nimetä kaupunginmuseon hyväksymä työmaa-aikainen antikvaarinen valvoja, jonka erityistä osaamisaluetta ovat kiinteään sisustukseen ja
pintarakenteisiin liittyvät seikat.
Rakennussuojelun vastuuhenkilö hankkeessa on pääsuunnittelija,
joka tarvittaessa neuvottelee kaupunginmuseon kanssa suojelun
soveltamisesta.
Aloituskokoukseen mennessä tulee esittää suojaus- ja purkusuunnitelma.
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava edustaja rakennusvalvontaviraston lisäksi kaupunginmuseosta.
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan.
Minkäänlaisia viranomaislupaa edellyttäviä rakennustöitä ei saa
aloittaa ennen aloituskokousta, vastaavan mestarin hyväksyttämistä ja suojaus- ja purkusuunnitelman mukaisten suojaustoimenpiteiden toteuttamista.
Kuntotutkimuksen toimenpide-ehdotukset tulee korjaustyössä ottaa huomioon.
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Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Ennen tilojen käyttöönottoa on varmistettava esimerkiksi ääneneristysmittauksinasuinhuoneistojen välinen ilma- ja askelääneneristävyyden toteutuminen (R'w > 55 dB ja L'n,w < 53 dB).
Naapuritonttien puolelle sijoitettavien rasitesopimuksissa lueteltujen oikeuksien käytettävyys ja pysyvyys on varmistettava perustamalla ko. rasitteet ennen rakennuksen käyttöönottoa. Jos ko.
oikeudet eivät ole käytettävissä käyttöönoton yhteydessä, tulee
hakijan esittää tyydyttävät tilapäisjärjestelyt.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Hankkeesta tulee tehdä erillinen korjausraportti, josta toimitetaan
kopio kaupunginmuseoon. Dokumentoinnin periaatteista ja käytännöistä on syytä sopia ennen rakennustöihin ryhtymistä yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.
Lupapäätöksestä lähetetään pöytäkirjanote kaupunginmuseoon.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117§ a-g, 118§, 125§,133§,
135§.

Päättäjä

Hannu Havas
arkkitehti
puh. 310 26348
________________________________________________________________________________
Liitteet
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Hakemus
Valtakirja
Rakennusoikeuslaskelma
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Haitta-aineselvitys
Rakennushistoriallinen selvitys
Paloturvallisuussuunnitelma
Haitta-aineselvitys
Rakennushankeselvitys
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Rasitesopimus
Selvitys autopaikoista
Kuntoselvitys
Hankekuvaus
Rakennettavuusselvitys
Hankekuvaus LVI-teknisistä ratkaisuista
Kosteudenhallintaselvitys
Sisäilmatutkimus
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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

16-2669-18-D
LP-091-2018-06353

Hakija

Suomen Valtio / Senaatti-kiinteistöt

Rakennuspaikka

Ruskeasuo, 091-016-0711-0015
Mannerheimintie 166
39651 m²
11673
2007
YTU Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Polso Ilkka Antero
arkkitehti
KVA Arkkitehdit Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Sisätila- ja julkisivumuutoksia, ilmanvaihtokonehuoneen laajennus
vesikatolla
Vuonna 1996 silloisen Lääkelaitoksen toimitiloiksi valmistuneessa
rakennuksessa toimii nyt Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija on Arkkitehtitoimisto HKP Oy.
Sisätiloja muutetaan 1.-4. kerroksessa kevyitä väliseiniä purkaen.
Palo-osastoituja lähiarkistoja puretaan, kantaviin seiniin avataan
oviaukkoja ja tehdään kaksi uutta IV-kuilua. Osa ikkunoista, vesikate ja talotekniset järjestelmät uusitaan. Katolla sijaitsevaa ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan, julkisivuihin tehdään ilmanvaihtosäleikköjä.
Kerrosala ei muutu.
Hanke on esitelty rakennuksen alkuperäiselle suunnittelijalle, joka
on osaltaan hyväksynyt muutokset.
Hakemuksen mukana on toimitettu:
- korjausrakentamisen energiaselvitys, uusien ikkunoiden U-arvo
0,8
- paloturvallisuuden riskiarvio, riskiluokka R1 (1-3)
- rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio, riskiluokka R1
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(1-3)
- rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio, riskiluokka R1 (1-3)
- kosteudenhallintaselvitys.
Kuuleminen

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys 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
- 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. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-d §, 125 §, 133 §, 135 §

Päättäjä

Leena Makkonen
arkkitehti
puh. 310 37262
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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Muutoksenhaku
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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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
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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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

34-2624-18-A
LP-091-2018-05605

Hakija

XXXXXXXX

Rakennuspaikka

Pakila, 091-034-0097-0049
Kyläkunnantie 36b
560 m²
8096
1979
140 m²
130 m²
Omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue (AOR)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Tuhkanen Juha Tapani
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Juha Tuhkanen Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Paritalon rakentaminen, vanhan rakennuksen purku
Rakennetaan yksikerroksinen puurakenteinen ja puuverhoiltu paritalo. Rakennuksen julkisivut ovat maalattu vaalean harmaiksi ja
harjakatto on tumman harmaata peltiä.
Tontilta puretaan vanha huonokuntoinen asuinrakennus ja kaadetaan huonokuntoisia puita 4-5 kpl.
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu nostinvaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely korkeuserot huomioon ottaen.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakija on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta
ja kuullut vähäisten poikkeamisten johdosta. Naapuritontin Kyläkunnantie 36a haltija on esittänyt hakemuksesta seuraavat huomautukset:
-Osuus kulkutiestä maksettava
-Huomautuksen tehneen naapurin tuija-aita puuttuu asemapiirKäyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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roksesta.
Poikkeamiset perusteluineen
Hakija on saanut poikkemispäätöksen 34-0504-18-S kaavamääräykseen, jonka mukaan alle 600 m2 tontille saa rakentaa enintään yhden asunnon. Hanke noudattaa poikkeamispäätöstä.
Erityisinä perusteluina poikkeamalle ovat:
-Tontilla on nykyisinkin kaksi asuntoa, joten nykytilanne ei muutu
huonommaksi.
-Hanke käsittää kaksi pientä pientaloasuntoa. Pienten asuntojen
tarve on Helsingissä etenkin pientalojen osalta huomattava.
-Asuntojen lukumäärä alueella ei vähene.
Hakija hyväksyy rakennushankkeen toteutukselle sen lähtökohdan, että yhteen tasoon rakentaen ei ahtaalle tontille saa mahtumaan kaavan sallimia autosuojia.
Rakennus ylittää naapurin suostumuksella tontin sisäisen rakennusrajan 0,51 metrillä itärajan suuntaan. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että ylitys on vain lyhyellä rakennuksen osalla ja
ylitykseen on naapurin suostumus.
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa.
Rakennusoikeus

140m²
20m²
5m²

Asuinkerrosalaa
Autosuojan kerrosalaa asuntoa kohden
Varaston kerrosalaa asuntoa kohden

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
varasto
kerrosalan ylitys /RakA
152§ 2mom.
Autopaikat

Rakennetut
Yhteensä

Käytetty

Uusi
140
10
10

Purku

Yhteensä
140
10
10

2
2

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

160 m²
540 m³
P3
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
YM 745/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
21.08.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Helsingin kaupunginmuseo
20.09.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
03.09.2018
ei huomautettavaa

Lausunnon antaja
Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO
Lausunto pvm
04.09.2018
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
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1,5, 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

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
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Naapurin suostumus
Poikkeamispäätös
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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.
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Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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Puhelin
+(09) 310 2611
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Rakennustyön aloittaminen
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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

35-2615-18-D
LP-091-2018-03756

Hakija

Asunto Oy Paloheinäntie 43

Rakennuspaikka

Tuomarinkylä, 091-035-0043-0012
Paloheinäntie 43
1644 m²
6555
1972
Omakotitalo-, rivi- tai muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue
(AOR)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

UTRIAINEN MARJA
arkkitehti
arkkitehtitoimisto Marja Utriainen
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Linjasaneeraus ja kosteusvauriokorjaus
Rivitalon vesijärjestelmät, märkätilat, keittiöt ja wc:t uusitaan pääosin entisille paikoilleen kvv-suunnitelmien osoittamassa laajuudessa sekä huoneistojen märkätilojen vedeneristykset ja pinnat
peruskorjataan.
Asuntojen ilmanvaihto uusitaan.
Linjasaneerauksen yhteydessä samanaikaisesti uusitaan rakennuksen salaojat sekä tehdään kosteusvauriokorjaus rakennuksen
sokkelissa.
Sokkeleiden kosteusvaurio korjataan valesokkelikorjauksena rakennesuunnitelmien mukaisesti koko rakennuksessa. Korjauksella ei ole vaikutusta rakennuksen ulkonäköön.
Kvv- ja iv-suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontapalveluun
lupahakemuksen yhteydessä.
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu haitta-ainekartoitus ja kuntotutkimus.
Kuuleminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys huomioon ottaen.
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Hankkeen laajuus
Muutosalue
493 m²
Paloluokka
P3
________________________________________________________________________________
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:
- aloituskokous
- 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. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
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Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§, 133§, 135§

Päättäjä

Pekka Ryhänen
lupa-arkkitehti
________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Energiaselvitys
Hankeselvitys

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
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Rakennustyön aloittaminen
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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

36-2623-18-A
LP-091-2018-06561

Hakija

XXXXXXXX

Rakennuspaikka

Viikki, 091-036-0035-0008
Kalastajanpolku 11
570 m²
Asemakaava 11317
2005
260 m²

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Pääsuunnittelija

Niiranen Jarkko Kalervo
arkkitehti
Arkkitehdit Sankari Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinpientalon rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo). Maalämpökaivon rakentaminen.
Tontille rakennetaan kolmekerroksinen pientalo. Rakennuksen 1.
kerroksessa on erillisellä sisäänkäynnillä varustettu, muusta
asuinhuoneistosta osastoivin rakentein erotettu pieni huoneisto,
joka voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä asuinhuoneistona. Huoneistoon on suunnitelmissa esitetty varaus keittiökiintokalusteita
varten.
Rakennuspaikka sijaitsee itään loivasti viettävässä kallioisessa
rinteessä, jossa on paljon avokalliota. Rakentaminen edellyttää
kallion louhintaa. Kalliota säilytetään mahdollisimman paljon rakennuksen eteläpuolella, jonne sijoittuu myös pääasiallinen oleskelupiha. Rakennus sijoittuu asemakaavan mukaisesti lähes kiinni
Kalastajanpolkuun, jolloin tontille ei tule erillistä ajoliittymää, vaan
kääntyminen tontin autopaikoille tapahtuu suoraan Kalastajanpolulta. Sisäänkäyntien edustat ja autopaikat pinnoitetaan kiveämällä.
Betonirunkoisen rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on
betoninharmaa rappaus. Julkisivuissa on vaakasuuntaisella tammipaneelilla verhoiltuja osia. Ikkunapuitteet, pellitykset ja metallikaiteet mustaksi maalattuja.
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Tontin kaakkoisulmaan rakennetaan lisäksi kiinteä grillipaikka,
jonka läheisyyteen puurakenteinen pergola ja puurakenteinen terassi. Kalastajanpolun reunaan tontin koilliskulmaan rakennetaan
jäteaitaus.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on A (2018).
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Tontille porataan maalämpöjärjestelmän pystysuora lämpökaivo.
Lupahakemuksen liitteenä on kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston antama kaivuluvan johtoselvitys JS1803454, jonka perusteella poraaminen on merkitylle kaivualueelle mahdollista.
Suunniteltu porauspaikka on seitsemää ja puolta metriä (7.5 m)
lähempänä naapuritontin 91-36-35-7 rajaa. Tästä on hakemuksen
yhteydessä toimitettu naapurin kirjallinen suostumus.
Lisäselvitys

Tontti on asemakaavassa asuinrakennusten korttelialuetta (A).
Tontti rajautuu itäpuolella yleiseen puistoon (VP).
Vuonna 2005 vahvistetussa asemakaavassa tonttia 8 vastaava
alue on esitetty osana neljän asuinrakennuksen yhteistonttia.
Kortteliin on tehty uusi tonttijako asemakaavan vahvistamisen jälkeen, jolloin tontit 5, 6, 7 ja 8 on muodostettu.

Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Rakennuksen itäpäädyssä oleva terassi ja katos sekä alapuolinen
kellaritila ylittävät rakennusalueen rajan 2,2 metrillä.
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että näin rakennusmassa ei
kasva liian leveäksi suhteessa tontin vaikeaan pitkänomaiseen
muotoon ja jotta liikennemelulta suojattu ulko-oleskelutila saadaan paremmin muodostettua. Ylitys tapahtuu tontin pitkässä
suunnassa, jossa ei ole naapuria lähellä tontin rajaa.
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä, eikä siitä aiheudu haittaa
ympäristölle tai naapureille.
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260 k-m², jonka lisäksi saa rakentaa enintään 10 k-m²/asunto viherhuoneita, lasikuisteja tai lasitettuja parvekkeita.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
kerrosalan ylitys /MRL
115§
lisäkerrosalaa
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
259
19

Purku

Yhteensä
259
19

10

10

3
3

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

378 m²
1096 m³
P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
745/2017 Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista
ja paloturvallisuudesta
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- Maalämpöjärjestelmän suunnitteluasiakirjat
- pihasuunnitelma
- pohjarakennesuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
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Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- lämpökaivon sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Louhinnasta, kaivamisesta, puiden kaatamisesta tai muusta näihin verrattavasta rakentamista valmistelevasta toimenpiteestä on
ennen työn aloittamista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle sekä louhinnasta myös poliisille. Rakentamista valmistelevien toimenpiteiden tulee olla myönnetyn luvan mukaisia ja ennen
luvan lainvoimaisuutta myös asemakaavan mukaisia. Tarpeetonta
kallioiden louhintaa tulee välttää.
Lintujen pesimisaikana ei saa tehdä sellaisia rakentamistoimia,
jotka haittaavat pesimislinnustoa.
Mikäli kaivutöiden yhteydessä tehdään muinaisjäännöksiin liitttyviä havaintoja, niistä tulee ilmoittaa Helsingin kaupunginmuseolle.
Ennen rakennustöiden aloittamista on hakijan kutsuttava koolle
aloituskokous.
Rakennukset ja pihat tulee sovittaa maastoon, kallioihin ja katualueeseen korkeatasoisesti ja ympäristöön soveltuvalla tavalla.
Luonnontilaisena säilytettävät alueet on suojattava rakentamisen
ajaksi.
Tarkennettu hulevesisuunnitelma sekä piha- ja istutussuunnitelma
on hyväksytettävä rakennusvalvontapalvelussa hyvissä ajoin ennen työvaihetta.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1,8, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä raPostiosoite
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kennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 122 §, 125 §, 133 §,
135 §, 149 d §, 175 §

Päättäjä

Atte Kiianen
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Pääpiirustukset
Naapurin suostumus maalämpökaivon sijoitukselle
Kaivuluvan johtoselvitys

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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

39-2660-18-A
LP-091-2017-06600

Hakija

XXXXXX

Rakennuspaikka

Tapaninkylä, 091-039-0099-0010
Leivosentie 20
1481 m²
7808
1978
370 m²
Asuinrakennusten korttelialue (A)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Aalto-Setälä Juha Antero
rakennusarkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Asuinpientalon ja paritalon rakentaminen
Rakennetaan yksikerroksinen puurakenteiset paritalo ja yhden
perheen talo.
Rakennusten vaakapaneloitu julkisivu on maalattu harmaaksi ja
harjakattossa on musta tiilikate.
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely
maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Asemakaavan mukaan autosuojia saa rakentaa 25 m2 asuntoa
kohden.
Pientalon autosuoja on kooltaan 35m2 ja paritalon autosuojat
19m2 asuntoa kohden. Näin ollen kaavan sallima kokonaiskerrosala 75m2 ei ylity, mutta autosuojien kerrosala jakaantuu asunPostiosoite
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tojen kesken kaavasta poikkeavasti.
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa.
Rakennusoikeus

370 m²
25 m²

Asuinkerrosalaa
Autosuojia asuntoa kohden

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja
kerrosalan ylitys /RakA
152§ 2mom.
Autopaikat

Rakennetut
Yhteensä

Käytetty

Uusi
318
78
8

Purku

Yhteensä
318
78
8

6
6

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

326 m²
1160 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
YM 745/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
11.07.2018
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
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- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
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.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
0,9, 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 rakennusten käyttöönottoa.
Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohjeet.
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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

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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
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Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

40-2627-18-A
LP-091-2018-03929

Hakija

Jowacon Oy

Rakennuspaikka
Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala

Suutarila, 091-040-0031-0007
1139 m²
11058
2002
285 m²
Kaavatontti 091-040-0031-0007 muodostuu tontista 091-0400031-0002
Erillispientalojen korttelialue (AO)

Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Hautala Kirsti Kaarina
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Westerback Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden asuinpientalon rakentaminen
Tontille rakennetaan kaksi kaksikerroksista puuelementtirakenteista yhden perheen omakotitaloa, joihin on kytketty autokatokset.
Tonttin lohkominen on vireillä. Kaavatontti 091-040-0031-0007
muodostuu tontista 091-040-0031-0002.
Rakennusten vaakapanelijulkisivut ovat vaalean sinisiksi maalattu
ja harjakatot ovat tumman harmaata peltiä.
Rakennusten esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely
maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennusten suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys.
Kuuleminen
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Rakennusvalvontapalvelu on ilmoittanut naapureille lupahakemuksen vireille tulosta. Naapurit eivät ole esittäneet huomautuksia hakemuksen johdosta.
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285 m²
25 m²
29 m²
alasta)
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Asuinkerrosalaa
Talous- ja autosuojatiloja asuntoa kohden
Kylmää kuistitilaa, kasvihuonetta tms. (10% kerros-

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja-ja varastotilaa
kerrosalan ylitys /MRL
115§
kuistitilaa
Autopaikat

Rakennetut
Yhteensä

Käytetty

Uusi
282
44

Purku

Yhteensä
282
44

14

14

20

20

5
5

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

296 m²
1000 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
YM 745/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
28.08.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO
Lausunto pvm
04.09.2018
Lausunnon tulos
lausunto
________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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- 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.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2,0, 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.
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §:t, 125 §, 133
§ ja 135 §

Päättäjä

Tiina Olli
lupa-arkkitehti

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Rasitesopimus

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
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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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Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
08.11.2018

§ 644

51

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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
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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 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

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

40-2628-18-A
LP-091-2018-04530

Hakija

Jowacon Oy

Rakennuspaikka
Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala

Suutarila, 091-040-0031-0008
569 m²
11058
2002
142 m²
Kaavatontti 091-040-0031-0008 muodostuu tontista 091-0400031-0002
Erillispientalojen korttelialue (AO)

Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Hautala Kirsti Kaarina
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Westerback Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennetaan kaksikerroksinen omakotitalo ja siihen kytketty autokatos.
Tontille rakennetaan kaksikerroksinen puuelementtirakenteinen
yhden perheen omakotitalo. Rakennukseen on kytketty autokatos.
Tonttin lohkominen on vireillä. Kaavatontti 091-040-0031-0008
muodostuu tontista 091-040-0031-0002.
Tontille kulku on järjestetty tontilla 091-040-0031-0007 sijaitsevan
rasitetien kautta. Jätteiden keräyspiste on järjestetty yhteisesti
tontin 091-040-0031-0007 rasitealueelle.
Rakennuksen vaakapanelijulkisivut ovat vaalean sinisiksi maalattu ja harjakatto on tumman harmaata peltiä.
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely
maaston muodot ja korkeuserot huomioon ottaen.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
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Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Tontilla sijaitseva rakennus ylittää rakennusalueen rajan enimmillään 2,1m ja terassi 5,2 m. Rakennuksen etäisyys tontin rajasta
on kuitenkin vähintään 6,9m ja terassin etäisyys vähintään 3,8m.
Rakennus sijaitsee kuitenkin pääosin rakennusalueen rajan sisäpuolella.
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että naapuritontti (tontti 5) on
saanut poikkeusluvalla rakentaa 1m päähän tontin rajasta,Lisäksi
naapurirakennuksen ollessa niin lähellä tontin rajaa, on kaupunkikuvallisesti perustellumpaa sijoittaa saman korttelin muutkin rakennukset lähemmäs tontin rajaa.
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa.
Rakennusoikeus

142 m²
25 m²
14 m²
rosalasta)

Asuinkerrosalaa
Talous- ja autosuojatiloja asuntoa kohden
Kylmää kuistitilaa, kasvihuonetta tms. (10% asuinker-

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja-ja varastotilaa
kerrosalan ylitys /MRL
115§
kuistitilaa
Autopaikat

Rakennetut
Yhteensä

Käytetty

Uusi
141
22

Purku

Yhteensä
141
22

7

7

10

10

2
2

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

148 m²
500 m³
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
YM 848/2017
YM 745/2017
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
29.08.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Rakennusluvan myöntämisen edellytykset / KMO
Lausunto pvm
04.09.2018
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:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206
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- 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.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2,0, 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

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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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PL 58234
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Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin lupamääräyksissä
edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

42-2379-18-A
LP-091-2018-03506

Hakija

Helsingin kaupungin asunnot Oy/HEKA Kulosaari Kyösti Kallion
tie 1a

Rakennuspaikka

Kulosaari, 091-042-0047-0033
Kyösti Kallion tie 1a
3603 m²
12285
2015
2960 m²
Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Siven Kirsti Marjatta
arkkitehti
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kolmen asuinkerrostalon rakentaminen
Rakennetaan kolme 4-kerroksista asuinkerrostaloa.
Tontti rajautuu pohjoissivultaan Kyösti Kallion tiehen ja länsipuolella Werner Wirenin tiehen. Muilta sivuiltaan tontti liittyy pieneen
metsäalueeseen sekä Kulosaaren kirkon alueeseen. Tontin kaakkoiskulma kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin
kultuuriympäristöihin (RKY).
Hanke on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokratalokohde.
Pohjaratkaisu
Rakennukset ovat yksiportaisia asuinkerrostaloja, joissa on 4 kerrosta ja kellari. Kaikissa rakennuksissa on ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot sekä pyykinkuivaushuone. Yhteiset pesula, saunaosasto ja kerhotila on sijoitettu B-rakennukseen ja kaikkien asuntojen irtaimistovarastot ovat väestönsuojan yhteydessä Crakennuksessa. Jokaisessa asunnossa on parveke. Lasitetut parvekkeet sijoittuvat rakennusten kulmiin.
Rakennuksen C kellarikerrokseen rakennetaan yhteinen S1luokan väestönsuoja 80 henkilölle. Tila toimii rauhanaikana irtaimistovarastona.
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Rakennukset ovat esteettömiä.
Julkisivut
Rakennusten julkisivut ovat vaaleaksi rapattuja ja rakennusmassat ovat ns. tasakattoisia. Vesikatoille nousevat porrashuoneiden
osuudet ovat jyrkkiä peltipintaisia pulpettikattoja.
Tontin käyttö
Oleskelu- ja leikkipaikat sijoittuvat rakennuksien A ja B väliselle
alueelle. Tontille sijoitettavat 18 autopaikkaa + 3 vierasautopaikkaa on sijoitettu hajautetusti kunkin rakennuksen yhteyteen. Kaikki autopaikat sijaitsevat tontilla.
Pihalla sijaitsee 20 pyöräpaikkaa, 79 pyöräpaikkaa on sijoitettu
sisätiloihin ulkoiluvälinevarastoihin, mikä täyttää kaavan vaatimuksen (>75%).
Toimitetut selvitykset
- Esteettömyysselvitys
- Alustavat valaistusselvitykset
- LVI suunnittelun perusteet
- Rakennusoikeuslaskelma
- Alustavat energiaselvitykset
- Lämpöhäviöiden tasauslaskelmat
- Energiatodistukset. Energiatehokkuusluokka on B (2018).
- Kosteudenhallintaselvitys
- Perustamistapalausunto
- Rakennefysikaalisen toimivuuden riskiarvio, riskitasoluokka on
keskimmäinen R2 (1-3)
- Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, riskitasoluokka on alin
R1 (1-3)
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Kaavan määräyksistä poiketaan vähäisesti seuraavasti:
- autopaikkojen laskennassa on käytetty normia 1ap / 130 m2 ja
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määrästä on tehty lisäksi 20% vuokrakohdevähennys.
Hankkeeseen ryhtyvä perustelee poikkeamista metron läheisyydellä ja hyvillä kulkuyhteyksillä. Liikenne- ja katusuunnittelun liikenneinsinööri puoltaa poikkeamista.
- autopaikkojen sijoitus poikkeaa vähäisesti niille varatuista rakennusaloista.
Hankkeeseen ryhtyvä perustelee poikkeamista piha-alueen paremmalla jäsentelyllä.
- saunaosasto ja kerhotila on sijoitettu ylimmän kerroksen sijasta
keskimmäisen talon ensimmäiseen kerrokseen.
Hankkeeseen ryhtyvä perustelee poikkeamista yhteistilojen saavutettavuudella ja pihayhteydellä.
- vähäisiin kellaritason aputiloihin ei ole erillistä sammutusreittiä.
Hankkeeseen ryhtyvä perustelee poikkeamista louhinnan välttämisellä, tilojen pienellä koolla ja käyttötarkoituksella.
- rakennusoikeus ylittyy 0,4 %
Hankkeeseen ryhtyvä perustelee poikkeamista paremmalla kokonaisratkaisulla.
Poikkeamisia voidaan pitää perusteltuina tontin tarkoituksen mukaisen käytön kannalta ja vähäisinä poikkeuksina asemakaavasta.
Rakennusoikeus

2960 m2
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa rakentaa:
-lisäkerrosala 1: hormit, yms. tekniset aputilat
-lisäkerrosala 2: sauna- ja kerhotilat
-lisäkerrosala 3: kellaritilat
-lisäkerrosala 4: ulkoseinien 250 mm ylittävät osuudet

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
lisäkerrosalaa 1
lisäkerrosalaa 2
lisäkerrosalaa 3
lisäkerrosalaa 4
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Purku

Yhteensä
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Yhteensä
Rakennetaan

Väestönsuojat

Luokka
S1
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21
21

Suojatila m2 Suojat lkm
74
1

Kiinteistön ulkopuolella
Ei

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
3725 m²
Tilavuus
12005 m³
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:
- 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
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- 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 rakennusvalvontapalveluista.
Aloituskokous on kutsuttava koolle ennen louhintatöihin ryhtymistä. Louhinnasta tulee tehdä louhintasuunnitelma, joka toimitetaan
rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen aloituskokousta.
Hankkeen kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman
sisällön arviointiin sekä sen toteutumisen valvontaan ja
todentamiseen on asetettava pätevä asiantuntija. Asiantuntijan
lausunto laatusuunnitelman sisällöstä on esitettävä rakennusvalvonnan rakenneyksikölle ennen aloituskokousta (ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista (477/2014) 9 §, MRL 150 b §
tai MRL 150 c §).
Rakennusfysiikan erityismenettelynä edellytetään kohteen julkisivun detaljeille asiantuntijatarkastus.
Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu hankkeen kosteudenhallintaselvitys, jossa rakennushankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa ottavansa hankkeessaan käyttöön Kuivaketju10 -toimintamallin.
Kosteudenhallintakoordinaattori on selvityksessä nimetty hankkeelle.
Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee toimittaa päivitetty energiaselvitys.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Tarkennettu piha- ja istutussuunnitelma on toimitettava rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayksikköön maisema-arkkitehdille.
Suunnitelmassa tulee esittää päivitetyt korkeuskäyrät, pintamateriaalit C-rakennuksen eteläpuoleiselle pihalle sekä tarkennetut
suunnitelmat syväjätesäiliöille tukimuureineen.
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Ennen rakennustöiden aloittamista on esitettävä säilytettävien
puiden puidensuojaussuunnitelma. Puiden säilyminen on huomioitava kaivu- ja mahdollisissa louhintatyösuunnitelmissa.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntää rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee lupahakemuksen liitteenä
olevassa selvityksessä mainituista ja muista rakentamisen edellyttämistä rasiteluontoisista asioista olla perustettuna rasitteet tai
kiinteistöjen yhteisjärjestely.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 j §, 125 §, 133 §,
135 §, 150 b §, 150 c § ja 175 §

Päättäjä

Johanna Backas
arkkitehti
puh. 310 37286

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Rakennusoikeuslaskelma
Esteettömyysselvitys
Rasitesopimus
Hankeselostus
Asuntotuotantopäällikön päätös
Kaavoittajan ja liikennesuunnittelijan sähköpostikannanotto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
08.11.2018
Muutoksenhaku

§ 646

66

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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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

45-2680-18-A
LP-091-2018-05507

Hakija

XXXXXXXX

Rakennuspaikka

Vartiokylä, 091-045-0229-0009
Sissosentie 9b
650 m²
9600
1991
163 m²
36 m²
Erillispientalojen korttelialue (AO)

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

Kiijärvi Laura Riitta Helena
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto Saani Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon siihen kytketyn autokatoksen ja maalämpökaivon rakentaminen sekä talousrakennuksen purkaminen
Rakennetaan 2-kerroksinen pientalo ja siihen kytketty autokatos
sekä tontille porataan maalämpökaivo.
Julkisivut ovat puuverhousta ja vesikate on peltiä.
Tontilta puretaan vanha sauna-/piharakennus, joka on kooltaan
36 m².
Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota
varten tontille porataan yksi lämpökaivo.
Tontille porataan maalämpöjärjestelmän pystysuora lämpökaivo.
Lupahakemuksen liitteenä on johtotietopalvelun antama kaivuluvan johtotietoselvitys JS1803880, jonka perusteella poraaminen
on merkitylle kaivualueelle mahdollista.
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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.
Maalämpökaivon sijoitukselle on saatu puoltava lausunto toteuttamisesta kallioresurssialueelle sekä naapurin suostumus siltä
osin kuin kaivo on lähempänä kuin 7,5 m kyseessä olevan naapurin rajaa.

Poikkeamiset perusteluineen
Sisäänkäyntikatoksen itänurkka sijoittuu 1500 mm istutettavalle
alueelle.
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että rakennus on saatu tuotua sen verran pohjoiseen, että tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva avokallio voidaan säästää luonnontilaisena.
Vähäisenä poikkeamisena kaavan mukaan lisärakennusoikeus
autosuoja 18 m²/as ja varasto 12 m²/as yhteensä 30 m² poiketaan
käyttämällä varastotilaan 12 m² ja autokatokseen 23 m².
Hakija perustelee poikkeamista sillä, että autosuojan kerrosalan
ylityksen voidaan katsoa johtuvan siitä, että nykypäivän auto ei
mahdu kaavan mukaisen kerrosala osoittamaan tilaan, mikäli katoksen halutaan olevan helposti käytettävä. Suunnitelmissa osoitettu autokatos on sisämitoiltaan 6x4m, joka mahdollistaa varastotilojen käyttämisen samasta katoksesta, jolloin varaston ovi ei tarvitse erillistä katosta ja katokseen mahtuu myös pyöriä säältä
suojaan. Ylittyvä aputilojen 4,5k-m2 voidaan katsoa kuuluvan varsinaiseen rakennusoikeuteen, eikä tontin kokonaisrakennusoikeus näin ollen ylity.
Poikkeamista voidaan edellä mainituin perusteluin pitää vähäisenä ja perusteltuna.
Rakennusoikeus
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Rakennusoikeuden lisäksi autosuoja enintään 18 m²/as ja varasto
12 m² /as.
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Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja
varasto
US yli 250 mm
Autopaikat

Käytetty

Rakennetut
Yhteensä

Uusi
158
23
7
7

Purku

Yhteensä
158
23
7
7

2
2

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

195 m²
630 m³
P3

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

asemakaavoitus
07.11.2018
ei huomautettavaa

Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
22.10.2018
lausunto

Lausunnon antaja
Purkamisluvat- ja ilmoitukset / KMO
Lausunto pvm
01.11.2018
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
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
- 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. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamistyön yhteydessä rakennushankkeeseen ryhtyvän on
selvitettävä edellytykset huolehtia käyttökelpoisten rakennusosien
hyväksikäyttämisestä.
Asbestin purkamisessa hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon Valtionneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta
(798/2015).
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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.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1.5, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - j §, 125 §, 133 §, 135
§ ja 175 §

Päättäjä

Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh. 310 26407

________________________________________________________________________________
Liitteet

Hakemus
Valtakirja
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus
Asemakaavoituksen lausunto
Maalämpökaivon rakennettavuusselvitys
Maalämpökaivon sijoittamisesta sähköpostilausunto

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 13.11.2018, 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 27.11.2018.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 28.11.2021 ja loppuunsaatettava viimeistään 28.11.2023. 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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