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PÄÄTÖS

Lappeenrannan kaupunki
Rakennusvalvonta

Rakennuslupa 2012-33
Päätöspäivämäärä 20.02.2012

Rakennustarkastaja

Pykälä 64 AO

Rakennuspaikka
405-54-4 7-6
Pinta-ala 1351.0
Karhunhaankatu 3
53500 LAPPEENRANTA
Kaava
Kaavanmukainen käyttötarkoitus
Kaavanmukainen rakennusoikeus
Kerrosalat:
Rakennettu
Vertailu
(US250 mm)
Vireillä

61.0
61.0

k-m2
k-m2

0.0

k-m2

Asemakaava
AO
250.0 k-m2

Hakija
Itsenäisyyden katu 1 a
53300 LAPPEENRANTA

Itsenäisyyden katu 1 a
53300 LAPPEENRANTA

Toimenpide
Uusi rakennus
YKSIHUONEISTOINEN ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN SEKÄ VANHAN
ASUINRAKENNUKSEN JA TALOUSRAKENNUKSEN PURKU
Uusi rakennus
Luvan rakennus
1

Kokonaisala
247.0

Kerrosala
194.0

Tilavuus
654.0

Vaativuusluokka 8 - tavanomainen
Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
Lausunnot
Kiinteistö- ja mittaustoimi
Palvelutuotanto
Katselmustyöryhmä
Lappeenrannan energia Oy

24.01.2012
27.01.2012
25.01.2012
01.02.2012

Puoltava
Puoltava
Puoltava
Puoltava
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Lappeenrannan vesi Oy

01.02.2012

Puoltava

Hakemuksen liitteet
Pääpiirustukset
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Tontti kartta
Kiinteistörekisteriote
Naapurin kuuleminen
Rakennushankeilmoitus RH 1
Energiaselvitys
Lisäselvitykset ja poikkeukset
Rakennus sijoittuu irti rakennusalan rajasta 4 m:n etäisyydellle kadun puolen tontin rajasta.
Päätös
Hyväksytty
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:
Vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:
Rakennesuunnitelmat
Vesi- ja viemärisuunnitelmat
llmanvaihtosuunnitelmat
Ulkovärityssuunnitelma
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:
Aloituskokous
1 Omakotitalo
Sijainnin merkitseminen
1 Omakotitalo
Sijaintikatselmus
1 Omakotitalo
Pohjakatselmus
1 Omakotitalo
Rakennekatselmus
1 Omakotitalo
Savuhormikatselmus
1 Omakotitalo
Loppukatselmus
1 Omakotitalo
Käyttöönottokatselmus
1 Omakotitalo
Muut ehdot:
Ennen rakennustöiden aloittamista on sovittava
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen
järjestämisestä.
Rakennustyötä ei saa jatkaa ennen kuin rakennuksen
korkeusasema on tarkastettu pohjakatselmuksessa
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje ennen
loppukatselmusta
Rakennustyömaalla on pidettävä MRL:n 150.3 §:n mukaista
tarkistusasiakirjaa
Rakennuspaikan sijaintikatselmus on pyydettävä teknisen
toimialan mittaustoimelta. Mittasarja on toimitettu
rakennusvalvonnasta mittaustoimeen, josta katselmuksen voi
pyytää puh. 040 511 7827.
Rakennus on varustettava sähköverkkoon kytketyillä akku- tai
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paristovarmennetuilla palovaroittimilla.
Laskelmissa esitetystä rakennuksen lämmön talteenoton
hyötysuhteesta on toimitettava luotettava selvitys
loppukatselmukseen mennessä.
Purkujätteiden käsittelystä on toimitettava suunnitelma
ympäristötoimeen (Pohjolankatu 14) ja jonka ohjeita
purkamisessa on noudatettava. Käyttökelpoinen purkumateriaali
tulee ottaa käyttöön tai toimittaa kierrätyskeskukseen.
Purkamistyön tultua tehdyksi on siitä ilmoitettava
rakennusvalvontaan.
Suoritettava vesijohtojen painekoe
Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje ennen
loppukatselmusta

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa
raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden
kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen
voimassaoloaikana.
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Oikaisuvaatimusohje
Päätöksen antopäivä
22.02.2012
Tämä lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon
antopäivänä.
Mikäli olette tyytymätön päätökseen, Teillä on oikeus tehdä asiasta kirjallinen oikaisuvaatimus ja saada lupa-asianne näin
Lappeenrannan kaupungin rakennuslupajaoston käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa yllä mainitusta antopäivästä, sitä päivää kuitenkaan mukaan lukematta. Mikäli
oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tahi juhannusaatto, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Oikaisuvaatimus on osoitettava Lappeenrannan kaupungin rakennuslupajaostolle ja toimitettava Lappeenrannan kaupungin
asiakaspalvelukeskus Winkkiin. Oikaisuvaatimuksen tekijän tai hänen asiamiehensä tulee allekirjoittaa oikaisuvaatimuskirjelmä.
Kirjelmästä tulee käydä ilmi mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.
Lappeenrannassa

Rakennustarkastaja
Lappeenrannan kaupunki
Asiakaspalvelukeskus Winkki

PL 38, 53101 Lappeenranta
Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1,

l.krs., 53100 Lappeenranta

e-mail: kiriaamo®laooeenranta.fi
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Lappeenrannan kaupunki
Rakennusvalvonta

Pykälä 127 JM

Rakennuslupa 2017-336
Päätöspäivämäärä 18.04.2017
Viitelupa 405-2012-33

Rakennustarkastaja

Rakennuspaikka
405-54-4 7-6
Pinta-ala 1351.0
Karhunhaankatu 3
53500 LAPPEENRANTA
Kaava
Kaavanmukainen käyttötarkoitus
Kaavanmukainen rakennusoikeus
Kerrosalat:
Rakennettu
Vertailu
(US250 mm)
Vireillä

61.0
61.0

k-m2
k-m2

194.0

k-m2

Asemakaava
AO, Erillispientalojen korttelialue
250.0 k-m2

Hakija
ltsenäisyydenkatu 1a
53300 LAPPEENRANTA

-

ltsenäisyydenkatu 1a
53300 LAPPEENRANTA

Toimenpide
Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen (MRL 143 §)
Jatkoaika 3 vuotta rakennusluvan 2012-33 rakennustöiden loppuun saattamiselle.

Vaativuusluokka B - tavanomainen
Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
Lausunnot
Katselmustyöryhmä

12.04.2017

Hakemuksen liitteet
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Alkuperäinen lupapäätös
Lisäselvitykset ja poikkeukset

Puoltava
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Naapureille tiedottaminen katsotaan naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeettomaksi rakentamisen
vaikutusten vähäisyyden vuoksi MRL 133.1 § nojalla.

Päätös
Hyväksytty
Muut ehdot:
Muut ehdot rakennusluvalta 2012-33.
Rakennustyöt tulee saattaa loppuun määräajassa. Määräaika on

08.03.2020

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

Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa
raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden
kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen
voimassaoloaikana.
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Oikaisuvaatimusohje
Päätöksen antopäivä
20.04.2017
Tämä lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antopäivänä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon
antopäivänä.
Mikäli olette tyytymätön päätökseen, Teillä on oikeus tehdä asiasta kirjallinen oikaisuvaatimus ja saada lupa-asianne näin
Lappeenrannan kaupungin rakennuslupajaoston käsiteltäväksi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa yllä mainitusta antopäivästä, sitä päivää kuitenkaan mukaan lukematta. Mikäli
oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tahi juhannusaatto, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Oikaisuvaatimus on osoitettava Lappeenrannan kaupungin rakennuslupajaostolle ja toimitettava Lappeenrannan kaupungin
asiakaspalvelukeskus Winkkiin. Oikaisuvaatimuksen tekijän tai hänen asiamiehensä tulee allekirjoittaa oikaisuvaatimuskirjelmä.
Kirjelmästä tulee käydä ilmi mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella.
Lappeenrannassa

Rakennustarkastaja
Lappeenrannan kaupunki
Asiakaspalvelukeskus Winkki

PL 38, 53101 Lappeenranta
Käyntiosoite: Villimiehenkatu 1, t.krs., 53100 Lappeenranta
e-mail: kiriaamo@laooeenranta.fi

