
VS: As Oy Hgin Fredikan liiketilan muutoslupa 
 
Vastasit pe 12.4.2019 9.40 
 
Alanko Aarno <Aarno.Alanko@hel.fi> 
pe 12.4.2019 9.35 

 Raimo Kasanko <Raimo.Kasanko@soinihorto.fi>; 
  Harri Saravuo; 
  Jari Paukkonen <Jari.Paukkonen@soinihorto.fi> 

 

Hei Raimo ja Harri 
  
Vahvistan, että alla oleva teksti vastaa rakennusaikaisella muutosluvalla esitettyä ja hyväksyttyä 
toimenpidettä. 
Mahdollisiin jatkossa erikseen hyväksyttäviin lupa-asioihin tällä ei oteta kantaa. 
  
Yt.Aarno 
__________________________________________________________________________________________________________ 
  
  
Aarno Alanko 
arkkitehti SAFA, tiimipäällikkö 
Helsingin kaupunki  
Kaupunkiympäristön toimiala 
Rakennusvalvontapalvelut 
Lupayksikkö 1 
Pohjoinen tiimi 
 
Puh. 09 310 26474, 040 668 5685 
aarno.alanko@hel.fi 

PL 58234 (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1) 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi 

Puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 10-12. Muina aikoina tavoitat minut parhaiten sähköpostilla. 
www.hel.fi/rava 
http://www.hel.fi/rava-ohjeet 
https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx 
  
Lähettäjä: Raimo Kasanko <Raimo.Kasanko@soinihorto.fi>  
Lähetetty: keskiviikko 10. huhtikuuta 2019 18:04 
Vastaanottaja: Alanko Aarno <Aarno.Alanko@hel.fi> 
Kopio: Jari Paukkonen <Jari.Paukkonen@soinihorto.fi> 
Aihe: As Oy Hgin Fredikan liiketilan muutoslupa 
  
Hei 
  
Huomasin, että As Oy Hgin Fredikan lupapiirustuksia ei ole vielä leimattu, Lupatunnus: 17-0778-19-RAM. 
  
Asiakas tarvitsee liiketilansa markkinoimiseen virallisen tiedon siitä, että liiketilan muutokselle kahvilaksi on 
myönnetty muutoslupa. Koska oheisesta päätöksestä ei ole julkaistu tiedonantoa voisitko vahvistaa oheisen tekstin 
oikeaksi: 
  
As.Oy Hgin Fredikan kansitasolla sijaitsevalle liiketilalle on myönnetty muutoslupa kahvilaksi. Lupatunnus: 17-0778-
19-RAM 
 
Tilaan tulee lämmityskeittiö (ei rasvahormia). Asiakaspaikkamitoitus perustuu alle 25 paikkaan, jolloin yksi yhteinen 
asiakas -wc on riittävä. Kuitenkin paikkaluvun kasvattamiseen myöhemmin esim. ulkoterassin myötä on varauduttu 



lisäämällä tilaan ylimääräinen wc, joka toistaiseksi toimii varastotilana. Toisen asiakas -WC:n käyttöönotolla voidaan 
asiakaspaikkoja lisätä sen mukaan mitä Helsingin kaupungin rakentamistapaohjeessa on määrätty. 
 
Mainoslaitteet noudattelevat Triplan mainosten yleissuunnitelmaa sijoituksiltaan ja ilmeeltään aikanaan myönnettävän 
mainosluvan mukaisesti.  
  
IV -koneelle on varattu paikka tilan sisältä ja jäähdytyskoje on sijoitettu ulos rakennuksen länsisivulle parvekkeiden 
alle, kuten alkuperäisessä luvassa.  
Liiketilan jätehuolto järjestetään ensisijaisesti asukaspihan imujätepisteen kautta. Suuremmat jätteet toimitetaan P3 -
tason jätehuoneeseen kauppakeskuksen tavarahissin (T8) kautta. Tavarahuoltoon käytetään samaa kulkuyhteyttä. 
  
Ystävällisin terveisin, 
  
Raimo Kasanko 
Arkkitehti SAFA 
  
 
  
ARKKITEHDIT SOINI & HORTO OY 
Malminkatu 30 | 00100 HELSINKI 
+358 50 511 7979 | +358 9 584 221 03 (vaihde) 
raimo.kasanko@soinihorto.fi 
  
Kotisivut | LinkedIn 
  
Luottamuksellisuus: Tämä sähköposti ja kaikki sen liitteet ovat luottamuksellisia ja niiden hallintaoikeus, 
luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua sovellettavissa olevan lain mukaan. Mikäli et ole viestiin 
merkitty vastaanottaja, huomioithan, että tämän viestin tai sen liitteiden sisällön paljastaminen, kopiointi ja 
edelleenlähettäminen on kiellettyä. Mikäli et ole henkilö, jolle viesti on osoitettu, ilmoita asiasta välittömästi 
viestin lähettäjälle, ja poista viesti. Kiitämme yhteistyöstänne. 
 


