JOENSUUN KAUPUNKI

Viranhaltijapäätös

Lupa- ja viranomaistoiminnot
Rakennusvalvontainsinööri

4.1.2019 § 1

1

289/10.03.00/2017
Asia

Rakennustuotteen rakennuslupa / rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden
osoittaminen Siun Sote / PKSSK laajennus J2, osastoivan väliseinän Saajos
teräsparipalo-ovelle paloluokkaan EI60 osoitteessa Tikkamäentie 16, 80210
Joensuu

Tuotteet

Osastoiva teräsparipalo-ovi, paloluokkaan EI60, koko 23x23 M

Hakija/asianosainen

Raami Arkkitehdit Oy
Tapionkatu 16 B
33500 Tampere

Päätöksen perustelut

Maankäyttö- ja rakennuslain 148 § sekä laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (954/2012).

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan ovirakenteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimustason palokestävyyden osalta: Paloluokka EI60.

Päätös

Hyväksyn Raami Arkkitehdit Oy:n hakeman rakennuspaikkakohtaisen
kelpoisuuden osastoivalle EI60 ovirakenteelle yhteensä 1 kpl. Ovi valmistetaan
Saajos EI60-järjestelmästä tyyppihyväksyntäpäätöksen VTT-RTH-00055-10
mukaisena esitettyjen suunnitelmien mukaan.

Hyväksynnän ehdot

Ovirakenteiden korkeus- ja leveys saavat olla korkeintaan esitettyjen
suunnitelmien mukaiset. Kynnyksettömän oven lattia tulee olla palamatonta
(A2-s1, d0) materiaalia 100 mm leveydeltä oven kummaltakin puolen.

Merkitseminen

Ovet tulee merkitä hyväksymistä koskevilla merkinnöillä (mm. valmistaja,
valmistusvuosi, paloluokka, rakennuslupa 2016-422). Merkinnät tulee tehdä
pysyvällä tavalla ovilehteen ja karmin saranapuolelle 1 700 mm korkeudelle
kiinnitettyihin metallisiin kilpiin, joiden koko voi olla esim. 25 mm x 55 mm x
0,5 mm.

Liitteet

Hakemus
Ovien rakennekaaviot, pohjapiirustus sijoituksesta
Tyyppihyväksyntäpäätös

Lunastus

300 € (Joensuun rakennusvalvontamaksut 2019 § 11)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupunginvaltuusto 24.4.2017 § 36 hallintosääntö.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.12.2016 § 90.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 4.1.2019.

Allekirjoitus

Rakennusvalvontainsinööri

Petteri Elonen
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Päätöksen olen tänään antanut tiedoksi hakijalle ja rakennus- ja ympäristölautakunnalle.
4.1.2019
Toimistosihteeri

Riitta Pelkonen

Lisätietoja: rakennusvalvontainsinööri Petteri Elonen, puh. 050 561 5681
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Päätöksen tekijä

Rakennusvalvontainsinööri

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen
saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta
Käyntiosoite: Muuntamontie 5, 80100 Joensuu
Postiosoite: PL 148, 80101 Joensuu
Sähköposti: rakennusjaymparistolautakunta@joensuu.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu
saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asiaosaiselle, asianosaisen katsotaan
saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan (tavallinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.Mikäli päätös on annettu tiedoksi
asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan niin, että päätös on noudettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta
(todisteellinen sähköinen tiedoksianto), päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on
noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen
Tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 4.1.2019

x

Lähetetty tiedoksi kirjeellä ja annettu postin kuljetettavaksi
Asianosaiset:
Raami Arkkitehdit Oy

Pvm / tiedoksiantaja: 4.1.2019/ Riitta Pelkonen

Luovutettu asianosaiselle, paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus
Asianosainen:
Vastaanottajan allekirjoitus
Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle, on ilmoitettava
 oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle voidaan toimittaa
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai
asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu
henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen
aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

