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§ 248
Velvoitteen asettaminen luvattoman teollisuusrakennuksen purka-
miseksi, Tuulilasintie 23

HEL 2021-009696 T 10 04 10

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti nyt ase-
tettavan juoksevan sakon uhalla velvoittaa Kiinteistö Oy Helsingin Tuu-
lilasintie 23:n purkamaan kaavatontilla 91-41-12-24 (R:no 91-41-9-145, 
Tuulilasintie 23) sijaitsevan teollisuusrakennuksen sekä viemään pur-
kujätteet pois kiinteistöltä 1.8.2022 mennessä.

Nyt asetettavan juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on neljäkym-
mentä tuhatta (40 000) euroa ja lisäerä jokaiselta yhden kuukauden 
ajanjaksolta, jonka kuluessa päävelvoitetta ei ole noudatettu, on neljä 
tuhatta (4 000) euroa.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti lisäksi 
hyväksymänsä rakennusvalvontataksan 12 §:n b kohdan nojalla mää-
rätä Kiinteistö Oy Helsingin Tuulilasintie 23:n maksamaan kahdentu-
hannen (2 000) euron suuruisen valvontamaksun rakennusvalvonnan 
suorittamista valvontatoimenpiteistä. Valvontamaksuun haetaan muu-
tosta oikaisuvaatimuksella kaupunkiympäristölautakunnalta kuntalain 
134 §:n mukaisesti.

Jos kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä pää-
töksessä asetetusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksen-
saajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai tiedottami-
sesta on huolehdittava muutoin todisteellisesti. Lisäksi velvoitetun on 
ilmoitettava kirjallisesti Helsingin kaupungin rakennusvalvontapalveluil-
le luovutuksensaajan nimi ja osoite.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti lisäksi 
ilmoittaa asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 186 §:n mukaisesti polii-
sille esitutkintaa varten.

Pöytäkirjanote liitteineen saantitodistuksella velvoitetulle.

Pöytäkirjanote maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityk-
sistä pidettävään rekisteriin.

Tiedoksi maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulle ja ympäris-
töpalveluille.
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Perustelut

Kaavatontilla on voimassa kaupunginvaltuuston 13.5.1987 hyväksymä 
asemakaava nro 9200, jossa tontti on osoitettu teollisuus- ja varasto-
tarkoitukseen. Kaavatontilla on aikanaan määräaikaisen rakennusluvan 
nojalla rakennettu teollisuushalli, jonka paikoillaan pysyttämisen mää-
räaika on rakennuslautakunnan 1.10.2002 myöntämän rakennusluvan 
41-4972-01-AJ mukaan päättynyt 31.12.2020. Uutta rakennuslupaha-
kemusta ei ole jätetty.

Määräaikaisen rakennusluvan umpeen kulumisen jälkeen rakennuksen 
paikallaan pysyttäminen vaatii maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n 
mukaisen rakennusluvan ja kun sellaista ei ole haettu eikä myönnetty, 
on nyt asetettava velvoite luvattoman rakennuksen purkamiseksi.

Tontin vuokraus

Tontin vuokrausta Kiinteistö Oy Helsingin Tuulilasintie 23:lle on jatkettu 
tontit-yksikön päällikön 17.12.2020 tekemällä päätöksellä siten, että 
vuokrasopimus päättyy 31.12.2021 entisen 31.12.2020 asemasta.

Rakennusvalvonnan tarkastuslausunto 8.9.2021

Kiinteistöllä 091-429-9-145 sijaitsevalle kaavatontille 091-41-12-24 on 
aikanaan määräaikaisen rakennusluvan nojalla rakennettu teollisuus-
halli, jonka paikallaan pysyttämisen määräaika on viimeisen, 1.10.2002 
myönnetyn rakennusluvan 41-4972-01-AJ päättynyt 31.12.2020. 

Paikallakäynnillä 8.9.2021 on todettu, ettei luvan 41-4972-01-AJ lupa-
määräyksiä ole noudatettu, ja halli on pysytetty paikoillaan ilman lupaa. 
Rakennusvalvontapalveluissa ei myöskään ole 8.9.2021 vireillä uutta 
rakennuksen paikallaan pysyttämistä koskevaa lupahakemusta.  

Tämän johdosta kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-
tolle tullaan, jollei asiassa muuta ilmene, esittämään, että tontin haltijal-
le Kiinteistö Oy Helsingin Tuulilasintie 23:lle asetetaan velvoite purkaa 
teollisuushalli ja että kiellon tehosteeksi asetetaan uhkasakko.  

Velvoitteen määräajasta sekä uhkasakon määrästä päättää ympäristö- 
ja lupajaosto.  

Teille varataan tällä kirjeellä tilaisuus antaa vastine tästä tarkastuslau-
sunnosta ympäristö- ja lupajaostolle kahden viikon kuluessa tämän kir-
jeen tiedoksisaannista. Vastineen antamatta jättäminen ei estä päätök-
sen tekemistä asiassa.

Tarkastuslausunnon tiedoksianto
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Helsingin käräjäoikeuden haastemies on antanut tarkastuslausunnon 
tiedoksi yhtiölle 5.10.2021. Yhtiö ei ole antanut vastinetta 10.11.2021 
mennessä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

[…]

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan 
voidaan asettaa määräaika.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 §

Uhkasakko ja teettämisuhka

Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten 
tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvolli-
suutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä 
monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätök-
sellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on 
tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682)

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasa-
kolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän 
kustannuksella.

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muu-
toin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 186 §

Ilmoitus syytteen nostamiseksi

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämis-
tä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai 
laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa var-
ten.

Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet 
huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsot-
tava vaativan syytteen nostamista.
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Uhkasakkolaki 1 §, 4 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 18 §, 19 §, 20 §, 22 §, 23 § ja 
24 §

Esittelijä
yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot
Ulpu Juvalainen, rakennuslakimies, puhelin: 310 26467

ulpu.juvalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Rakennuslupa 41-4972-01-AJ
3 Tarkastuslausunto ja tiedoksiantotodistus
4 Ilmakuva
5 Asemakaava

Muutoksenhaku

Pääasian osalta Hallintovalitus, todisteellinen tiedok-
sianto

Valvontamaksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Velvoitettu (saantitodistus) Esitysteksti

Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Maanmittauslaitos / Kir-
jaamisasiat

Esitysteksti
Hallintovalitus, todisteellinen tiedoksianto
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-
lautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Pentti Ruuska

Lisätiedot
Ulpu Juvalainen, rakennuslakimies, puhelin: 310 26467

ulpu.juvalainen(a)hel.fi
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