KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
LUPAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU

PÖYTÄKIRJA 14/2019

1 (44)

19.02.2019

Lupayksikön viranhaltijat ovat 19.02.2019 tehneet seuraavat rakennuslupapäätökset
§ 96-101
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

11-0418-19-D
LP-091-2018-09943

Hakija

Suomen Pelastusarmeijan säätiö

Rakennuspaikka

Kallio, 091-011-0326-0025
Castréninkatu 24-26
2126 m²
9499
1989
6380 m²
9331 m²
YS
Sosiaalitointa- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Kuittinen Riikka Pauliina
arkkitehti
Luo arkkitehdit Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Esteettömyyden parantaminen Pelastusarmeijan huoneistossa
sekä ikkunoiden lisääminen julkisivuun
Pelastusarmeijan Kallion osaston toimitiloissa parannetaan tilojen
esteettömyyttä rakentamalla läpikuljettava kevytnostinyhteys sisääntulon pohjakerroksen sekä toisen ja kolmannen kerroksen
välille. Kevytnostin sijoitetaan siten että se toimii esteettömänä
yhteytenä pohjakerroksen eri lattiatasojen välillä.
Esteettömyyden ja käytettävyyden parantamiseksi tuulikaappi puretaan ja ulko-ovet uusitaan pariovina, jotka varustetaan kyynärkytkimellä toimivalla sähköisellä ovenavausjärjestelmällä. Esteettömyyttä parannetaan sisäänkäynnin tasoeroja tasaamalla sekä
sisääntulon ylärinteen puolen luiskauksella.
Aulan ja kahvihuoneena toimivan "sotilashuoneen" yhteyttä parannetaan rakentamalla tilojen välille avoin porras.
Julkisivuun kadunpuolelle lisätään ikkunat nykyisin luonnonvalottomaan 2. kerroksen kuoron tilaan. Uudet ikkunat ovat puuikkunoita olevien ikkunoiden tapaan. Sotilashuoneen ikkunoissa lasit
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uusitaan kirkkaina ja karmit korjataan.
Vanha valomainos pyritään säilyttämään ja siirretään friisin yläpuolelle.
Hankkeesta on toimitettu palotekninen lausunto.
Kuuleminen

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

Hankkeen laajuus
Muutosalue

49 m²

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.
Sovelletut oikeusohjeet
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Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-j §, 125 § ja 133 §

Päättäjä

Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh. 310 26468

________________________________________________________________________________
Liitteet

Valtakirja
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, 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 08.03.2019.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.03.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 09.03.2024. 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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TOIMENPIDELUPA
Tunnus

14-0399-19-C
LP-091-2019-00418

Hakija

Asunto O.Y. Mechelininkatu N:o 51

Rakennuspaikka

Taka-Töölö, 091-014-0495-0051
Mechelininkatu 51
989 m²
Asemakaava 7995
1982
AKe Asuntokerrostalon korttelialue, jossa saa olla liike-, toimistoja niihin verrattavia huoneistoja ainoastaan kadun varrella olevan
rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä Taka-Töölön
rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY2009). Taka-Töölö on
luokiteltu Docomomon moderniksi arvokohteeksi.
________________________________________________________________________________
Toimenpide
Ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen
Näkyvällä paikalla katujen kulmauksessa Nordenskiöldin aukion
reunalla sijaitseva kerrostalo on valmistunut 1938, suunnittelija on
arkkitehti Heimo Riihimäki. Julkisivut ovat paikalla muurattuja ja
terastirapattuja. Katutasossa rakennuksen julkisivu on suurelta
osin liiketilojen näyteikkunoiden lasipintaa sekä ikkunoiden välissä punertavaa graniittia. Harjakatto on saumattua peltiä. Aukion
suuntaan avautuvassa julkisivussa on erkkeri-ikkunoita. Rakennuksen päädyssä on toisesta päästään pyöristettyjä parvekkeita,
kulmauksessa on pienempiä ulokeparvekkeita. Lisäksi julkisivuissa on ranskalaisia parvekkeita, joista osa liittyy vieressä olevaan
ikkunaan. Rakennus on pääpiirteittäin säilynyt alkuperäisessä
asussaan.
Ikkunoiden kuntotutkimuksen (2017) suosituksen perusteella taloyhtiö on päättänyt uusia asuntojen ikkunat ja parvekeovet toisesta
kuudenteen kerrokseen. Liikehuoneistojen sekä porrashuoneiden
ikkunat ja ovet säilytetään entisellään.
Asuntojen ikkunat ja parvekeovet on dokumentoitu (2018) mitaten
ja valokuvaten. Uusien ikkunoiden ja ovien sekä erkkerin yksityiskohtien materiaalit, värit, mitat ja yksityiskohdat perustuvat alkuPostiosoite
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peräiseen malliin. Asennussyvyys ja liitokset toteutetaan mahdollisimman pitkälle olemassa olevan mukaisina. Detaljipiirustukset
nykytilanteesta sekä uusista ikkunoista ja parvekeovista on toimitettu hakemuksen mukana.
Uudet ikkunat ja ovet sekä erkkerin puuosat valmistetaan puusepäntyönä valikoidusta ja tiheäsyisestä havupuusta. Ikkunoiden
uusimisen yhteydessä julkisivujen korvausilmaventtiilien toimivuus tarkastetaan ja ne varustetaan ääntä vaimentavalla rakenteella. Asuinhuoneissa, jossa ei ole korvausilmaventtiiliä, toteutetaan ilmanvaihto ikkunakarmiin asennettavalla rakoventtiilillä, jolloin sisäpuitteen yläreuna tulee noin 15mm vanhaa puitetta
alemmaksi Jotta ulkonäkö julkisivussa olisi yhtenäinen, sovelletaan tätä asennustapaa kaikkiin ikkunoihin. Vaikutus julkisivuissa
ja asunnon sisätilassa on vähäinen.
Kuuleminen

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

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- työ ei vaadi katselmuksia
Toimenpideluvassa on otettu huomioon vain toimenpiteen maankäytölliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Uusien ikkunoiden,
parvekeovien ja yksityiskohtien tekniset ominaisuudet jäävät rakennushankkeeseen ryhtyvän vastattaviksi.
Pääsuunnittelija ja rakennushankkeeseen ryhtyvä vastavat siitä,
että ikkunoiden ja ovien valoaukot tai kynnyskorkeudet eivät huonone muutostyön yhteydessä hankesuunnitelmassa ja lupahakemuksen suunnitelmissa esitettyä enempää.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 §, 126 a §, 133 §
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Leena Makkonen
arkkitehti
puh. 310 37262

________________________________________________________________________________
Liitteet
Valtakirja
Hankesuunnitelma
Päätöksen antaminen
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

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
19.02.2019
Muutoksenhaku

§ 97

11

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 08.03.2019.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

21-0363-19-B
LP-091-2018-07566

Hakija

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, RYA, ROH

Rakennuspaikka

Hermanni, 091-021-0274-0011
Työpajankatu 2a
19415 m²
12162
2018
12250 m²
21707 m²
KTY
Toimitilarakennusten korttelialue.

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Alueen käyttö

Alueelle saa rakentaa elintarvikkeiden ja kukkien tukkutoimintaan
liittyviä toimisto-, myymälä-, näyttely- ja kokoontumistiloja sekä
ravintola- ja kahvilatiloja ja elintarviketeollisuuden ja tukkukaupan
toimintaa palvelevia teollisuus- ja varastotiloja.
Pääsuunnittelija

Ristola Kari Olavi
arkkitehti
Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Tuotantotilojen laajentaminen ja aloittamisoikeus
Kohteena oleva rakennus on valmistunut alun perin Helsingin
kaupungin teurastuslaitokseksi vuonna 1933 alkuperäisenä suunnittelijana Karl Lindahl ja myöhemmin Bertel Liljequist. Rakennusta on myöhemmin laajennettu ja muutettu useaan otteeseen. Nyt
haettava muutostoimenpiteiden alue ja siihen liittyvä laajennus sijoittuvat alkuperäiseen vuonna 1933 valmistuneeseen osaan. Rakennus on julkisivujensa ja vesikaton osalta suojeltu voimassa
olevassa asemakaavassa merkinnällä sr-1.
Muutostoimenpiteet ja laajennusosa liittyvät Helsingin Tukkutorin
uuden pakastamorakennuksen rakentamisen edellyttämiin muutostöihin rakennuksessa sekä uuden pakastamorakennuksen
vuoksi purettavista vanhoista rakennuksista poistuvien teknisten
tilojen uudelleen sijoittamiseen. Samalla näiden muutosten vuoksi
järjestellään uudelleen henkilökunta-, liikenne- ja tuotantotiloja
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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sekä lastausjärjestelyjä. Laajennus sijoittuu olevan lastauskatoksen alle. Hankkeen yhteydessä katoksen vesikaton muoto palautetaan alkuperäistoteutuksen mukaiseksi. Rakennuksen vesikatolle sijoitetaan uuden kylmäjärjestelmän vaatimat nestejäähdyttimet.
Laajennusosan julkisivumateriaalina on tumma ruskeanpunainen
maalattu kuitusementtilevy. Vanhan julkisivu- ja katoslinjan ulkopuolelle sijoittuvat uusi lastaustasku ja uusi katos on suunniteltu
hahmoiltaan kevytrakenteisina, julkisivulinjasta ja taustastaan selkeästi erottuvina aiheina.
Solmittavat rasitteet kiinteistön 091-021-0274-0010 kanssa tulevat koskemaan erilaisten putkien, johtojen, lastaustaskun ja katoksen sijoittamisoikeutta, palomuurin rakentamatta jättämistä sekä kulkuoikeutta kulkua kiinteistön 091-021-0274-0010 kautta.
Suunnitteluratkaisut on tehty yhteistyössä kaupunginmuseon
kanssa. Hankkeeseen on liitetty Kaupunginmuseon lausunto, joiden mukaisesti suunnitelmaa on tarkistettu.
Kaupungin Elintarviketurvallisuusyksikkö puoltaa lausunnossaan
hanketta asetetuin ehdoin työmaajärjestelyistä.
Kuuleminen

Rakennusvalvontapalvelu on kuullut naapureita ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen
Laajennuksen lastaustasku sekä katos sijoittuvat osin naapuritontille 091-021-0274-0010. Lastaustaskua varten tontin rajalle ei
tehdä palomuuria ja asiasta muodostetaan kiinteistörasite. Hakija
perustelee sijoitusratkaisua sillä, että tämä mahdollistaa lastauksen myös uuden pakastamon rakentamisen jälkeen.
Poikkeamia voidaan pitää vähäisinä eikä niistä aiheudu haittaa
ympäristölle tai naapureille, eikä naapureilla ole ollut näistä huomautettavaa.
Rakennusoikeus

Tontin rakennusoikeus on 12 250 kem²

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Käytetty
Puhelin
+(09) 310 2611

Uusi
Faksi
(09) 310 26206

Purku

Yhteensä

Internet
http://www.rakvv.hel.fi
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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126

11972

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Muutosalue
Paloluokka

126 m²
560 m³
348 m²
P1

Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Elintarviketurvallisuusosasto YKE / kahvilat, ravintolat, yms.
22.01.2019
lausunto

Aloittaminen

Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen
lainvoimaisuutta.

Vakuuden laji
Vakuuden perusteet

Kaupungin ei tarvitse asettaa vakuuksia
Hanke on osa isompaa uuden pakastamorakennuksen rakentamiseen liittyvää kokonaisuutta. Aloitusoikeutta haetaan alueen
toimintojen jatkumiseksi moniosaisen hankkeen aikana.

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
jäljempänä mainituin määräyksin. Maankäyttö ja rakennuslain 144
§:n nojalla hyväksytään asetettu vakuus ja annetaan lupa rakennustyön suorittamiseen vakuutta koskevalta osalta.
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
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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katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- 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.
Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Pilaantuneen maaperän puhdistuksen osalta on noudatettava
ympäristönsuojelupäällikön päätöksen määräyksiä.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä kosteudenhallinnasta vastaava henkilö (kosteudenhallintakoordinaattori) ennen
aloituskokouksen koollekutsumista.
Aloituskokouksessa on esitettävä työmaasuunnitelma, jossa on
mm. esitettävä miten rakennustöiden aikaiset haitat ympäristöön
minimoidaan.
Elintarviketurvallisuusyksikköön tulee olla yhteydessä hyvissä
ajoin ennen muutostöiden toteuttamista ja esittää yksityiskohtainen työmaasuunnitelma ja kirjallinen kuvaus muutostöiden vaikutuksista lihatukkuhallissa toimivien liha-alan laitosten toimintaan ja
elintarvikkeiden kuljetus-, käsittely- ja lastaushygieniaan.
Ennen kuin rakennus hyväksytään osittainkaan käyttöönotettavaksi, tulee olla perustettuna kiinteistön 091-021-0274-0010
kanssa rakennuksen käytön kannalta olennaiset rasitteet, joita
ovat mm. perustus- ja rakenne-, ja kulkuyhteys-, huolto-, liikenne-,
Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
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jätehuolto-, poistumistierakenteet sekä erilaisten putkien, johtojen
sekä lastaustaskun ja katoksen sijoittamisoikeus.
Kopio rakennuslupapäätöksestä toimitetaan kaupunginmuseolle.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-j §, 118 §, 125 § ja 133 / 135
§, 171 §, 172 § ja 175 §

Päättäjä

Hanna-Leena Rissanen
arkkitehti
puh. 310 26468

________________________________________________________________________________
Liitteet

Aloittamisoikeushakemus
Kaupunginmuseon lausunto
Ympäristökeskuksen lausunto
Hankesuunnitelma

Päätöksen antaminen

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611
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(09) 310 26206
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Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimusoikeus on
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen
tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
- kunnalla
- jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista, oikaisunhakuoikeus
rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksella.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Päätöksen antopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai
asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati-
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muksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:
Helsingin rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1,
00580 Helsinki
Vaihde: 310 2611
Faksinumero: 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00
Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.
Viimeinen muutoksenhakupäivä 08.03.2019.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.03.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 09.03.2024. 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
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
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Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

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

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
19.02.2019

§ 98

20

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

39-0373-19-A
LP-091-2018-08842

Hakija

xxxxxxxxxxxxx

Rakennuspaikka

Tapaninkylä, 091-039-0233-0012
Kanervatie 16
693 m²
11954
2011
173 m²
Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö säilytetään (AO/s).

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö
Pääsuunnittelija

Kylliäinen Hannu Lauri Juhani
rakennusarkkitehti
Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon, autosuojan ja maalämpökaivon rakentaminen
Rinnetontille rakennetaan kellarillinen kaksikerroksinen pientalo.
Rakennuksen julkisivut rapatut ja vesikatteena tumman harmaa
pelti. Piharakennuksessa on viherkatto.
Rakennuksen sisäänkäyntiä ei ole suunniteltu esteettömäksi rakennuspaikan korkeuserot huomioon ottaen.
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota
varten tontille porataan yksi lämpökaivo.
Lupahakemuksen liitteenä on kaupunkimittausosaston antama
kaivuluvan johtoselvitys JS1990059, jonka perusteella poraaminen on merkitylle kaivualueelle mahdollista.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on A.
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. Naapurit eivät ole
esittäneet huomautuksia hakemuksesta tai poikkeamisista.
Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611
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(09) 310 26206
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Poikkeamiset perusteluineen
Rakennuksen korkeus ylittää asemakaavassa sallitun 7 metrin
korkeuden kellarin sisäänkäynnin kohdalta, muilla osin rakennuksen korkeus on alle 7 metriä.
Autokatos rakennetaan naapurin suostumuksella 0,4 metriä kiinteistön 91-39-233-13 rajasta.
Rakennuksen päädyn enimmäisleveys ylittyy 100 mm.
Rakennus ylittää tontin sisäisen rakennusalueen rajan 360 mm
kaakkoon päin, ylitykselle on saatu naapurin suostumus.
Poikkeamisten perustelut ovat maastoon sovitus ja tontin tarkoituksenmukainen käyttö.
Poikkeamiset on esitetty naapureita kuultaessa eikä heillä ole ollut niistä huomautettavaa. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.
Rakennusoikeus

e=0,25 (173 m²) Lisäksi saa rakentaa talousrakennuksen, jonka
koko on enintään 25 m²/asunto.

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

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
160
25

Purku

Yhteensä
160
25

7

7

1
1

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

225 m²
554 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
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Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
10.01.2019
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- pihasuunnitelma
- 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.
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
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PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611
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työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
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.
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon umpeuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys
kaupunkimittauspalveluilla.
Pihasuunnitelma on toimitettava rakennusvalvontapalveluun hyvissä ajoin ennen pihatöiden aloittamista.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §,
135 §, 141 § ja 175 §.

Päättäjä

Pirjo Malm-Kastinen
lupa-arkkitehti
puh. 310 26411
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Kaivuluvan johtoselvitys
Päätöksen antaminen
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Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, 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 08.03.2019.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.03.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 09.03.2024. 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

41-0381-19-A
LP-091-2019-00439

Hakija

As oy Puistokuja 5

Rakennuspaikka

Suurmetsä, 091-041-0064-0043
Suutarintie 9a
829 m²
6181
1971
207 m²
Tontille saa rakentaa asunnon kutakin tontin alkavaa 500 m² kohti
(A1/500).

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Alueen käyttö

Pääsuunnittelija

Siekkinen Jari Pekka
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon, autosuojan, aputilojen, rajamuurin ja lämpökaivon rakentaminen
Rakennetaan kaksikerroksinen pientalo sekä rakennukseen liittyvät aputilat.
Asemakaava no 6181 vuodelta 1971 mahdollistaa maanpäällisten
kellaritilojen rakentamisen. Rajalle 92-93 rakennetaan rajamuuri
ja aita, jolle on saatu naapurin suostumus.
Rakennuksen julkisivuissa on vaalean siniharmaa vaakapuupanelointi ja katteena on tumman harmaa tiili.
Rakennuksen esteettömän sisäänkäynnin toteuttamiseksi on
suunniteltu luiskavaraus, minkä katsotaan olevan riittävä järjestely
maaston muodot huomioon ottaen.
Kohteen lämmitysjärjestelmä perustuu maalämmön käyttöön, jota
varten tontille porataan yksi lämpökaivo.
Lupahakemuksen liitteenä on kaupunkimittausosaston antama
kaivuluvan johtoselvitys JS1990336, jonka perusteella poraaminen on merkitylle kaivualueelle mahdollista.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on A.
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Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys ja alustava hulevesisuunnitelma.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Naapurin suostumuksella talousrakennus sijoitetaan yhden metrin
etäisyydelle kiinteistön 91-41-064-42 rajasta.
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä.
Rakennusoikeus

e=0,25 (207 m²) Kerrosalaan ei lasketa autosuojaa, jonka kerrosala on enintään 30 m²/asunto.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja-ja varastotilaa
Aputilakerrosala
RakA 152 §
Autopaikat

Yhteensä
Rakennetaan

Käytetty

Uusi
202
30
25
8

Purku

Yhteensä
202
30
25
8

1
1

Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

266 m²
840 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta.
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos
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Sijaintilausunto
21.01.2019
lausunto
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________________________________________________________________________________
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
- lämpökaivon sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
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Rajamuuri perustuksineen on tehtävä oman tontin puolelle.
Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2.0, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontapalvelulle viimeistään otettaessa rakennus käyttöön.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
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.
Jos reikä porataan kaivuluvan johtoselvityksen voimassaolon umpeuduttua, on hankkeeseen ryhtyvän varmistettava poraamisen
edellytysten säilyminen luvan liitteenä olevan johtoselvityksen
mukaisena. Se tapahtuu päivittämällä kaivuluvan johtoselvitys
kaupunkimittauspalveluilla.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 118 §, 125 §,
133 §, 135 §, 141 § ja 175 §.

Päättäjä

Pirjo Malm-Kastinen
lupa-arkkitehti
puh. 310 26411

________________________________________________________________________________
Liitteet

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Hakemus
Naapurin kuuleminen
Naapurin suostumus
Kaivuluvan johtoselvitys
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, 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 08.03.2019.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.03.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 09.03.2024. 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

44-0403-19-A
LP-091-2018-09250

Hakija

xxxxxxxxxx

Rakennuspaikka

Tammisalo, 091-044-0020-0007
Rajaveräjäntie 6
1001 m²
6029
1968
300 m²
124 m²
Omakotirakennusten korttelialue (AO)

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

Kauhanen Markku Juhani
arkkitehti
Ab Pen & Hammer Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Pientalon ja autosuojan rakentaminen
Hallinnanjaolla olevalle tontille rakennetaan kaksikerroksinen
pientalo ja siihen katoksella kytketty autosuoja. Tontilla on olemassa oleva v. 1963 rakennettu kaksikerroksinen pientalo.
Julkisivut ovat rappausta ja vesikate on peltiä.
Hanke perustuu lainvoimaiseen Helsingin kaupunkiympäristön
maankäyttöjohtajan 14.11.2018 tekemään poikkeamispäätökseen
44-2201-18-S ja päätös on lainvoimainen:
-poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta tontin tehokkuusluvusta e=0,25 lukuun e=0,30
-poikkeaminen asemakaavassa osoitetusta asuinrakennusten
enimmäismäärästä (yksi asuinrakennus) tontilla siten, että tontille
saa sijoittaa kaksi asuinrakennusta
-poikkeaminen rakennusten 5 metrin vähimmäisetäisyydestä
naapuritontin rajasta siten, että vähimmäisetäisyydeksi sallitaan 4
metriä.
Rakennuslupa eroaa poikkeamispäätöksen liitteenä olevasta
asemapiirroksesta siten, että autosuojaan käytetään kokonaisuuPostiosoite
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dessaan kaavan mukainen kerrosalan ulkopuolinen lisäkerrosala
Rakennuksen sisäänkäynti on esteetön ja maantasokerros on tilamitoitukseltaan esteetön selviytymiskerros.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.
Hallinnanjakosopimuksessa on sovittu tiestä, rakennelmista ja
teknisistä laitteista.
Lisäksi hankkeesta on toimitettu ääneneristävyysselvitys.
Kuuleminen

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

Poikkeamiset perusteluineen
Lisäksi vähäisinä poikkeamina esitetään;
- saunan terassin katoksen ja näkösuoja-säleikköseinän tontin 6
rajasta on 3 m.
Hakija perustelee sillä, että rakennus on sijoitettu kapealle tontille
ja vilvoitteluterassi tarvitsee näkösuojausta naapurin katseilta.
Poikkeamista voidaan pitää vähäisenä ja sille on saatu naapurin
suostumus.
Rakennusoikeus

300 m², tällä hallinta-alueella A käytetään 176 m² (tontin rakentamistehokkuutta on nostettu poikkeamispäätöksellä e=0,30)
Kerrosalan lisäksi saa rakentaa autosuojan 20 m², jota ei lasketa
tontin kerrosalaan.

Rakennusoikeuden käyttö
Käyttötarkoitus
asuinkerrosalaa
autosuoja
US yli 250 mm
Autopaikat
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Yhteensä
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Käytetty
124

Uusi
176
20
12

Purku

Yhteensä
300
20
12

2
2
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Hankkeen laajuus
Kokonaisala
Tilavuus
Paloluokka

188 m²
730 m³
P3

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
Lausunnot
Lausunnon antaja
Lausunto pvm
Lausunnon tulos

Sijaintilausunto
04.01.2019
lausunto

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Kaupunkimittaukselta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus
Rakennusvalvonnalta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
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- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin 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.
Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117 a-j §, 125 §, 133 §,
135 §, 141 § ja 175 §

Päättäjä

Anne Karppinen
Lupa-arkkitehti
puh. 310 26407

________________________________________________________________________________
Liitteet
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Naapurin suostumus
Poikkeamispäätös
Hallinnanjakosopimus
Pinta-alalaskelma
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019, 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 08.03.2019.

Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 09.03.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 09.03.2024. 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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edellytetty loppukatselmus on pidetty.
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