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RAKENNUSVALVONTAVIRASTO
RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT
HENKILÖTIEDOT POISTETTU 20.10.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Internet
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto +(09) 310 2611 (09) 310 26206 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Siltasaarenkatu 13
Helsinki 53

Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 20.10.2015 tekemät rakennuslupapäätökset § 84 – 87

____________________________________________________________________________
Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2015, jolloin päätösten katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon.

Ulla Poutanen Kirsi Rontu Timo Toivanen Virpi Kehiakehi
tarkastusinsinööri tarkastusinsinööri tarkastusinsinööri tarkastusinsinööri
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 1-2896-15-D

Hakija Asunto Oy Vironkatu 6

Rakennuspaikka Kruununhaka, 091-001-0014-0006
Vironkatu 6

Pinta-ala 1003 m²
Kaava 7949
Lainvoimaisuus 1980
Sallittu kerrosala 2900 m²
Rakennettu kerrosala 3861 m²
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (Ak). Kaupunkikuvallisesti arvok-

kaiden rakennusten rakennusala. Tässä tontin osassa olevaa ra-
kennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä eikä siinä saa
suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät
katujulkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli raken-
nuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä on ra-
kennus lisärakentamis- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla ( So ).

Pääsuunnittelija Mikkola Iiro
arkkitehti
Ark.tsto Iiro Mikkola Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide

Asuinkerrostalon huoneistoon A15 uusi märkätila ja tilamuu-
toksia.

Kohteen rakenne-, ilmanvaihto- ja KVV-suunnitelmat
on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä.

Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

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

Hankkeen laajuus

Muutosalue 5 m²
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Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-
raavin määräyksin:

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:

- vastaava työnjohtaja

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontavirastoon.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117§, 117a-117i §, 118§ 125§ ja
135§

Päättäjä Ulla Poutanen
tarkastusinsinööri

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2015, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 3-2804-15-D

Hakija Asunto Oy Torilinna

Rakennuspaikka Kaartinkaupunki, 091-003-0053-0001
Eteläinen Makasiinikatu 5

Pinta-ala 1070 m²
Kaava 9965
Lainvoimaisuus 1993
Sallittu kerrosala 4280 m²
Rakennettu kerrosala 4397 m²
Alueen käyttö Sr-1 Suojeltava rakennus

Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisära-
kentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennuksen arvoa tai
tyyliä

Pääsuunnittelija Sentek Hartmut
arkkitehti
Coop Hovitie Oy Ltd

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide

Uuden märkätilan rakentaminen asuntoon B11.

Kerrostalon yhteen asuntoon rakennetaan uusi märkätila / kodin-
hoitohuone entiseen vaatehuoneeseen.

Rakennuksen kaavasuojelumerkintä on sr-1. Nyt esitetyt muutos-
työt eivät tärvele rakennuksen arvoa tai tyyliä.

Huoneiston B11 alemman kerroksen tilat ovat pääsuunnittelijan
ilmoituksen mukaan toimistokäytössä. Suomen rakentamismää-
räyskokoelmassa esitetyt äänieristysvaatimukset eivät koske kor-
jausrakentamista kuin soveltuvin osin.

Vesi- ja viemärisuunnitelmat on toimitettu rakennnusvalvontaan
tämän lupahakemuksen yhteydessä.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on
katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti
tai asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
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Hankkeen laajuus

Muutosalue 7 m²
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-

raavin määräyksin:

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:

- vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennus-
valvontavirastolle seuraavat erityissuunnitelmat:

- iv-suunnitelmat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontavirastoon.

Luvan liitteenä esitetyn hormiselvityksen edellyttämät tarkennuk-
set on huomioitava ilmanvaihtosuunnitelmissa.

Hankkeeseen ryhtynyt eli asunto-osakeyhtiö vastaa edellyttä-
mänsä äänitason toteutumisesta.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa, joka sisältää eri
työvaiheita koskevat valokuvadokumentit.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 i §, 125 §,
135 § ,118 §

Päättäjä Kirsi Rontu
tarkastusinsinööri
puh.  310 26238

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
Hormikaavake
Hormilausunto
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Saate valtakirjaan
Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2015, jolloin sen

katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 5-2696-15-D

Hakija Bostads Ab Aino Asunto Oy

Rakennuspaikka Punavuori, 091-005-0088-0022
Yrjönkatu 12-14

Pinta-ala 1707 m²
Sallittu kerrosala 4200 m²
Rakennettu kerrosala 6799 m²
Alueen käyttö So

Kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten rakennusala. Täs-
sä tontin osassa olevaa rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa il-
man pakottavaa syytä eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisäraken-
tamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tyyliä tai
vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin
suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus lisärakentamis- tai
muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyy-
liin hyvin soveltuvalla tavalla

Pääsuunnittelija Jussila Kari
rakennusarkkitehti
Rkj rakennus Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide

Keittiön ja märkätilojen uusiminen huoneistossa B12.

Uusitaan keittiö ja märkätilat, samalla siirretään kevyitä väliseiniä.

Kvv-, iv - ja rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvonta-
virastoon lupahakemuksen yhteydessä.

Kylpyhuone ei täytä mitoituksen osalta Suomen rakentamismää-
räyskokoelman osan F1 vaatimuksia koskien liikuntaesteetöntä
rakentamista. Lähtötilanne huomioon ottaen voidaan poikkeusta
kuitenkin pitää vähäisenä.

Toimenpide ei muuta merkittävällä tavalla historiallisesti ja raken-
nustaiteellisesti arvokasta rakennusta.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on
katsottu ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys tai sijainti
tai asemakaavan sisältö huomioon ottaen.
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Hankkeen laajuus

Muutosalue 32 m²
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seu-

raavin määräyksin:

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hy-
väksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:

- vastaava työnjohtaja

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloittamisilmoitus
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus
rakennusvalvontavirastoon.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a- 117 i §, 118 §, 125 §,
135§

Päättäjä Timo Toivanen
tarkastusinsinööri
puh.  310 26427

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2015, jolloin sen
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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Sähköposti
rakennusvalvonta@hel.fi

RAKENNUSLUPA

Tunnus 12-3108-15-D

LP-091-2015-06195

Hakija As Oy Fleminginkatu 25 c/o Helsingin KH-isännöinti Oy

Rakennuspaikka Alppiharju, 091-012-0361-0028
Fleminginkatu 25

Pinta-ala 1678 m²
Kaava 8901
Lainvoimaisuus 1985

Pääsuunnittelija Kauhanen Markku Juhani
arkkitehti
Ab Pen &amp; Hammer Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide

Asuinkerrostalon kvv-laitteiden ja märkätilojen peruskorjaus

As Oy Fleminginkatu 25 asuinrakennuksen olemassa olevien kylpy-
huoneiden vedeneristykset, käyttövesi- ja viemäriputkien vaakaosuudet
sekä pintarakenteet uusitaan.

Olemassa olevat kvv-nousulinjat  ovat yhteiset kahdelle vierekkäiselle
asunnolle. Viereisen kylpyhuoneen vaakavedot kulkevat huoneistojen
välisen seinän läpi .

Huoneistokohtaisille vesimittareille tehdään riittävät varaukset märkäti-
lojen alakattoihin.

Olemassa oleva painovoimainen ilmanvaihto säilytetään ja kylpyhuo-
neiden poistoilmaventtiileiksi asennetaan uudet 160 mm painovoimai-
sen ilmanvaihdon lautasventtiilit.

Asuntoja on 101 kpl.

Kvv-, iv- ja rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaviras-
toon lupahakemuksen yhteydessä.

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys on toimitettu.
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Kiinteistön hormit on kartoitettu ja taloyhtiö on tietoinen hormikartoituk-
sessa ilmenevistä painovoimaisen ilmanvaihdon korjaustarpeista. Talo-
yhtiö sitoutuu korjaamaan hormit myöhempänä ajankohtana erillisenä
toimenpiteenä.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 234 m²
________________________________________________________________________________
Päätös Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan seuraavin

määräyksin:

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien hyväk-
symisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:

- vastaava työnjohtaja
- kvv-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava rakennusvalvon-
tavirastolle seuraavat erityissuunnitelmat:

- palokatkosuunnitelma

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloituskokous
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin siitä on tehty ilmoitus raken-
nusvalvontavirastoon.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki § 125

Päättäjä Virpi Kehiakehi
tarkastusinsinööri
puh. 310 26213

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus
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Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
Ote kokouspöytäkirjasta
Taloyhtiön lausunto ilmanvaihdon korjaustarpeesta

Päätöksen antaminen Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 23.10.2015, jolloin sen kat-
sotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhakuosoitus
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MUUTOKSENHAKU:
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen raken-
nuslautakunnalle. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oi-
kaisuvaatimusoikeus 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

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu. Päätöksen antopäi-
vää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäi-
vä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä saa oi-
kaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin rakennuslauta-
kunnalle, 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 asiamie-
hen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitetta-
va tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen on liitettävä valtakirja. Jos vi-
ranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asia-
miehen toimivallasta asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen
tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aiemmin toimitettu
rakennusvalvontavirastolle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoit-
teella:
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                  Helsingin rakennusvalvontavirasto
                  PL 2300
                  00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13,
                  00530 Helsinki
                  Vaihde: 310 2611
                  Faksinumero: 310 26206
                  Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
                  Virka-aika: ma - pe 8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköposti-
na tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päi-
vänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähkö-
postina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava toimitettu niin,
että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä
määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen kuitta-
us vastaanottajalle.


