KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU

PÖYTÄKIRJA 20/2019

1 (23)

23.05.2019

Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 23.05.2019 tekemät rakennuslupapäätökset:
§ 29-32
____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

34-1274-19-D
LP-091-2019-02642

Hakija

Asunto Oy Elontie 62-64

Rakennuspaikka

Pakila, 091-034-0144-0013
Elontie 62-64
2463 m²
7917
1979
616 m²
615 m²

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Pääsuunnittelija

Neuvonen Viktoriia
arkkitehti
Sitowise Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Valesokkelikorjaus
Perustusten ja/tai kantavien rakenteiden muuttaminen (3 kpl).
Kohteessa korjataan valesokkelirakenteet, jonka yhteydessä parannetaan ulkoseinien lämmöneristävyyttä ja ulkoseinärakenteiden tuuletusta. Ulkoseinärakennepaksuutta ei kasvateta rakennuksen sisälle päin. Kaksikerroksisten rivitalojen pystypaneloitujen ulkoseinärakenteiden paksuutta kasvatetaan 25 mm ulospäin
tuuletuksen järjestämiseksi. Pystypanelointi sijoittuu 1. kerroksessa olevaan sisäänvedettyyn rakennusosaan.
Osalla asukkaista on ollut oireita sisäilmaongelmien takia, jonka
vuoksi taloyhtiö on tehnyt kuntotutkimuksen.

Hankkeen laajuus
Muutosalue

166 m²

________________________________________________________________________________
Päätös
Haettu lupa myönnetään ja esitetyt pääpiirustukset hyväksytään
seuraavin määräyksin:
Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyPostiosoite
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väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:
- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin työtä johtamaan on hyväksytty vastaava työnjohtaja.
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Ennen käyttöönottoa pitää suoritaa vaipan tiiveysmittaukset korjattujen alueiden osalta.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a - 117i§, 125§ ja 135§.
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Huynh Trang
tarkastusinsinööri

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Valvontaselvitys
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, 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 oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min 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 11.06.2019.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 12.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
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.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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Käyntiosoite
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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.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
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RAKENNUSLUPA
Tunnus

34-1275-19-D
LP-091-2019-02721

Hakija

As Oy Elontie 62-64

Rakennuspaikka

Pakila, 091-034-0144-0014
Halkosuontie 45
2462 m²
7917
1979
616 m²
629 m²

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Sallittu kerrosala
Rakennettu kerrosala
Pääsuunnittelija

Neuvonen Viktoriia
arkkitehti
Sitowise Oy
________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Valesokkelikorjaus
Perustusten ja/tai kantavien rakenteiden muuttaminen (3 kpl).
Kohteessa korjataan valesokkelirakenteet, jonka yhteydessä parannetaan ulkoseinien lämmöneristävyyttä ja ulkoseinärakenteiden tuuletusta. Ulkoseinärakennepaksuutta ei kasvateta rakennuksen sisälle päin. Kaksikerroksisten rivitalojen pystypaneloitujen ulkoseinärakenteiden paksuutta kasvatetaan 25 mm ulospäin
tuuletuksen järjestämiseksi. Pystypanelointi sijoittuu 1. kerroksessa olevaan sisäänvedettyyn rakennusosaan.
Osalla asukkaista on ollut oireita sisäilmaongelmien takia, jonka
vuoksi taloyhtiö on tehnyt kuntotutkimuksen.

Hankkeen laajuus
Muutosalue

166 m²

________________________________________________________________________________
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
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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- Vastaava työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvontapalvelulle seuraavat erityissuunnitelmat:
- rakennesuunnitelmat
Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:
Rakennusvalvonnalta:
- aloittamisilmoitus
- rakennekatselmus
- loppukatselmus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontapalveluun.
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin työtä johtamaan on hyväksytty vastaava työnjohtaja.
Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tulee osaltaan valvoa
työn suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on haettava hyväksyntä
rakennusvalvontapalvelulta hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista.
Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Ennen käyttöönottoa pitää suoritaa vaipan tiiveysmittaukset korjattujen alueiden osalta.
Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan
ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a - 117i§, 125§ ja 135§.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
23.05.2019
Päättäjä
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Huynh Trang
tarkastusinsinööri

________________________________________________________________________________
Liitteet
Hakemus
Valtakirja
Valvontaselvitys
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611
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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 oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-
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min 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 11.06.2019.
Luvan voimassaoloaika
Rakennustyö on aloitettava viimeistään 12.06.2022 ja loppuunsaatettava viimeistään 12.06.2024. Jos kyseessä on tilapäinen
rakennus tai muu määräaikainen toimenpide, niin toimenpide saa
olla toteutettuna kauintaan siten, kuin erillisessä lupamääräyksessä on määrätty.
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.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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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.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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JATKOLUPA
Tunnus

40-1277-19-DJ
LP-091-2019-03028

Hakija

Asunto oy Arttolantie 13

Rakennuspaikka

Ala-Tikkurila, 091-401-0002-0257
Norotie 2
1243 m²

Pinta-ala

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Jatkoaikaa rakennustöiden loppuunsaattamiseksi.
AsOy Arttolantie 13 on hakenut jatkoaikaa rakennusluvan 401935-11-D/20.03.2012 voimassaoloaikaan rakennuskohteen
RATU 34390 rakennustöiden loppuunsaattamiseksi.
Rakennuspaikalla on viimeksi pidetty rakennekatselmus
18.10.2012 ja paikallakäynti 12.5.2017.
Rakennustyöt on aloitettu maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n 1
momentin edellyttämän kolmen vuoden kuluessa.
________________________________________________________________________________
Päätös
Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidennetään luvan 40-1935-11-D voimassaoloaikaa seuraavin määräyksin:
Työt saatettava loppuun 31.12.2019 mennessä.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 143 §
Rakenneyksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä

Kimmo Suomalainen
Tiimipäällikkö/Läntinen rakenneyksikkö
puh. 0931026482

________________________________________________________________________________

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
23.05.2019
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

§ 31
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Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
23.05.2019
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 oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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min 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 11.06.2019.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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JATKOLUPA
Tunnus

45-1294-19-DJ
LP-091-2019-03936

Hakija

XXXX
XXXX

Rakennuspaikka

Vartiokylä, 091-045-0446-0005
Viikingintie 9
1295 m²
8145
1981
Erillispientalojen korttelialue (A0)

Pinta-ala
Kaava
Lainvoimaisuus
Alueen käyttö

________________________________________________________________________________
Toimenpide
Jatko-aikaa rakennustöiden loppuunsaattamiseksi.
Tontin omistajat ovat hakeneet jatkoaikaa rakennusluvan 451047-14-D/3.6.2014 voimassaoloaikaan pientalon ratu 28928 rakennustöiden loppuunsaattamiseksi.
Rakennuspaikalla on viimeksi pidetty osittainen rakennekatselmus 25.8.2014.
Rakennustyöt on aloitettu maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n 1
momentin edellyttämän kolmen vuoden kuluessa.
________________________________________________________________________________
Päätös
Maankäyttö- ja rakennuslain 143 § 2 momentin nojalla pidennetään luvan 45-1047-14-D voimassaoloaikaa seuraavin määräyksin:
Työt saatettava loppuun 24.06.2021 mennessä.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 143§
Rakenneyksikön viranhaltijoiden päättämät asiat 1.6.2017 alkaen

Päättäjä

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Petri Rytioja
tarkastusinsinööri
puh. 310 26281

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
23.05.2019
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________________________________________________________________________________
Päätöksen antaminen

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.05.2019, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
23.05.2019
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 oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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min 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 11.06.2019.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

HELSINGIN KAUPUNKI
PÖYTÄKIRJA
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT
23.05.2019
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 oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiem-

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi
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min 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 07.06.2019.

Postiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
PL 58234
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite
Rakennusvalvontapalvelut
Sörnäistenkatu 1
Helsinki 58

Puhelin
+(09) 310 2611

Faksi
(09) 310 26206

Internet
Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

