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KOKOUSTIEDOT
KOKOUSAIKA Aika: 9.8.2016 klo 9.00 – 10.58
Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Siltasaarenkatu 13

OSALLISTUJAT Kauko Koskinen puheenjohtaja
Tuula Paalimäki varapuheenjohtaja
Tapio Klemetti jäsen
Nieminen Jarmo jäsen
Noora Laak jäsen, paikalla § 236 – 247
Harri Lindell jäsen
Laura Finne-Elonen jäsen
Jorma Loimukoski varajäsen

MUUT OSALLISTUJAT
Anni Sinnemäki apulaiskaupunginjohtaja,

paikalla § 236 – 247
Jorma Bergholm kaupunginhallituksen edustaja
Lauri Jääskeläinen virastopäällikkö, esittelijä

§ 232 – 233, § 235 – 239, ja
§ 246 – 247

Pentti Ruuska vs. hallintopäällikkö, esittelijä
§ 241 – 244

Henna Helander yliarkkitehti, esittelijä § 240,
poissa esteellisenä § 243

Kai Miller yli-insinööri
Ulpu Juvalainen pöytäkirjanpitäjä
Kaisa Hongisto rakennuslakimies
Marjukka Haavisto tiedottaja

Tätä kokousta varten laadittu esityslista on pöytäkirjan yleisliitteenä.

KÄSITELLYT ASIAT § 232 – 247
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Koskinen Ulpu Juvalainen
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PÖYTÄKIRJAN Kokouksessa tämän pöytäkirjan § 246 kohdalla.
TARKASTAMINEN

____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan sisältämät lupapäätökset ovat olleet julkipantuina 11.8.2016 – 12.9.2016 välisenä
aikana. Pöytäkirja on 17.8.2016 pidetty tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä
rakennusvalvontavirastossa ja asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Helsinki 17.8.2016

Ulpu Juvalainen
pöytäkirjanpitäjä
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KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA VARALLA

Bergholm Jorma SDP Vainikka Mirka
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§ 232
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PÄÄTÖS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

VP2

§ 233
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti valita jäsen Lindellin
sekä jäsen Finne-Elosen tarkastamaan kokouksesta laadittavan
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA PJ1
RAKENNUSLAUTAKUNTA

9.8.2016 6

Osoite Adress  Puh/Tel Internet
Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden * (09) 310 2611 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300 PB 2300 Fax E-mail
00099  HELSINGIN KAUPUNKI 00099  HELSINGFORS STAD (09) 310 26206 Rakennusvalvonta@hel.fi
Käyntiosoite Besöksadress S
Siltasaarenkatu 13 Broholmsgatan 13

§ 234
ILMOITUKSET VIRASTOPÄÄLLIKÖN TEKEMISTÄ LOMAKE- JA PÖYTÄKIRJA-
PÄÄTÖKSISTÄ

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen
virastopäällikön henkilöstöasioissa tekemiä lomakepäätöksiä
6.7.2016 § 28 – 29 ja pöytäkirjapäätöksiä 30.6.2016 § 19 ja
6.7.2016 § 20 – 21.

Rakennuslautakunnalla tai sen puheenjohtajalla on kuntalain
51 §:n nojalla oikeus ottaa viranhaltijan päättämä asia
rakennuslautakunnan käsiteltäväksi muissa kuin varsinaisissa
rakennusvalvonta-asioissa.
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§ 235
ILMOITUSASIOITA

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi ja tarpeellisin
osin noudatettavaksi.

Rakennusasiat
I
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 27.6.2016 numero 16/0589/5

II
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 4.7.2016 numero 16/0612/5

III
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 27.7.2016 numero 16/0644/5

IV
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 29.7.2016 numero 16/0652/5

V
Kaupunginhallituksen päätös 27.6.2016, § 649
HEL 2014-005221

Muut asiat
VI
Kaupunginvaltuuston päätös 22.6.2016 § 196
HEL 2016-005361 T 00 01 00
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§ 236
Rakennuslautakunnassa 5.7.2016, uudelleen valmisteltavaksi palautettu asia:

RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON
ASETUKSEKSI RAKENNUKSEN ESTEETTÖMYYDESTÄ

HEL 2016-006911

LAUSUNTOEHDOTUS

Rakennuslautakunta antaa asetusluonnoksesta seuraavan
lausunnon.

Yleistä

Voimassa olevat rakennuksen esteettömyyttä koskevat
säännökset ovat sekavat. Yleissäännös sisältyy vuoden 2012
lainmuutoksen jälkeen (958/2012) maankäyttö- ja rakennuslain
117 e §:ään. Säännöksen mukaan rakennushankkeeseen
ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja
oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden
käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä
tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon
erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
Pykälän 2 momentti valtuuttaa valtioneuvoston antamaan uuden
rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä
sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia
tarkempia säännöksiä 1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja
hygieniatilojen mitoituksesta; 2) tasoeroista; 3)
kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Tarkemmin liikkumisesteettömästä rakentamisesta säädetään
maankäyttö. ja rakennusasetuksen 53 §:ssä sekä
ympäristöministeriön asetuksessa esteettömästä rakennuksesta
(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1),
ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen
käyttöturvallisuudesta (Suomen rakentamismääräyskokoelman
osa F2) ja ympäristöministeriön asetuksessa asuntosuunnittelusta
(Suomen rakentamismääräyskokoelman osa G1). Näissä
ympäristöministeriön asetuksissa on velvoittaviksi tarkoitettujen
määräysten lisäksi ohjeita ja selostuksia, jotka eivät ole sitovia ja
ovat aiheuttaneet epäselvyyksiä säännösten soveltamisessa.
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Lausuttavana oleva valtioneuvoston asetusluonnos toteuttaa
maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen 958/2012 periaatetta,
jonka mukaan valtakunnalliset rakentamismääräykset uudistetaan
vuoden 2017 loppuun mennessä. Samalla säädetään aina
selkeästi, mitkä määräykset koskevat erityyppisiä
viranomaislupaa edellyttäviä hankkeita, jolloin epäselvyydet
esimerkiksi korjausrakentamisessa sovellettavien määräysten
soveltamisalasta vähenevät.

Asetusluonnos noudattaa myös Juha Sipilän hallitusohjelmaan
kirjattuja tavoitteita.

Suurimmat muutokset verrattuna nykytilaan

Asetusluonnos ei koske lainkaan pientaloa, jossa on enintään
kaksi asuntoa. Nykyiset esteettömyysmääräykset koskevat
joiltakin osin myös pientaloja (kulkuyhteys tontin rajalta sekä
ovien ja kulkuaukkojen leveys). Rivitalojen ja muiden kytkettyjen
pientalojen osalta ehdotuksen soveltamisala on rajattu
rakennukseen johtaviin kulkuväyliin, rakennuksen sisäänkäyntiin
ja oviin.

Asetus täsmentää monia tähän asti ohjeellisena annettuja mittoja,
kuten liikkumisesteisen henkilön käyttöön tarkoitetun autopaikan
osalta, rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyyden
mittaa seinän sisänurkkaan, muun kuin asuinrakennuksen
sisäisen kulkuväylän osalta sekä hissiä edellyttävän asunnon
eteisen ja keittiön kääntymistilan mitan osalta. Samoin nykyisin
ohjetasolla mainittu pyörähdysympyrän koko hissiä edellyttävien
asuntojen wc- ja pesutiloissa siirretään velvoittavaksi
määräykseksi ja samalla sen kooksi esitetään 1300 millimetriä.
Kuitenkin asunnoissa, jotka on erityisesti tarkoitettu liikkumis- ja
toimimisesteiselle henkilölle, esitetään velvoittavaksi rakennuksen
kerrosluvusta riippumatta yksi wc- ja pesutila, jossa kiinteiden
kalusteiden välille jää halkaisijaltaan vähintään 1500 mm vapaata
tilaa. Lisäksi wc-istuimen toisella puolella tulee olla vapaata tilaa
vähintään 900 mm. Tämä erityisesti liikkumis- ja toimimisesteisille
tarkoitettuja asuntoja koskeva tiukempi sääntely koskee myös
opiskelija- ja nuorisoasuntojen yhteydessä olevia vastaavia
asuntoja. Mutta muutoin liikkumisesteiselle henkilölle mitoitettua
wc-vaatimusta on opiskelija- ja nuorisoasuntojen yhteydessä
rajoitettu määrältänsä siten, että vaatimus koskee vähintään 5
prosenttia asunnoista, kuitenkin aina vähintään yhtä asuntoa.
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Muutosta merkitsee myös se, että korjaus-, muutos- ja
laajennushankkeissa asetuksen soveltamisalaa on merkittävästi
rajattu. Muun muassa asuinkerrostalojen korjaus- ja vastaavissa
hankkeissa määräykset koskevat vain rakennuksen yleisiä tiloja.

Arviointia

Lausunnolla oleva esitys on oikeansuuntainen. Se poistaa
nykyisiin määräyksiin sisältyviä monia tulkinnanvaraisuuksia ja on
omiaan yhdenmukaistamaan käytäntöjä eri kunnissa. Muun
muassa pientalojen esteettömyydestä on vallinnut
tulkintakirjavuutta, samoin siltä osin mitä tiloja on tulkittu asumista
palveleviksi välttämättömiksi tiloiksi. Ehdotuksen perustelujen
mukaan asumista palvelevia välttämättömiä tiloja olisivat asunnon
yksi wc- ja pesutila ja yksi asuntokohtainen ulkotila kuten parveke
tai terassi. Mikäli asunnossa olisi useampi wc- ja pesutila tai
terassi, ei ovien vähimmäisleveys koskisi kuin yhtä niistä.
Asuntosauna ei perustelujen mukaan olisi asumista palveleva
välttämätön tila. Sen sijaan asuinkerrostaloissa rakennuksen
käyttöä palvelevina tiloina pidettäisiin irtaimiston, lastenvaunujen,
apuvälineiden ja ulkoiluvälineiden säilytystilaa, jätehuonetta,
talopesulaa ja talosaunaa sekä muuta kiinteistöllä asukkaan
käyttöön tarkoitettua tilaa kuten autohallia.

Luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä ehdotus
antaa soveltavalla viranomaiselle harkintavaltaa. Esimerkiksi
käyttötarkoitusta muutettaessa harkitaan esteettömyysvaatimusta
siitä lähtökohdasta, onko esteettömyyden parantaminen
rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus
huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Jos esimerkiksi
kysymyksessä on rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
kokonaan tai suurimmalta osiltaan, voi ehdotuksen perustelujen
mukaan esteettömyyden parantaminen olla tarkoituksenmukaista
vain osassa rakennusta. Harkintavalta on tervetullutta ja
mahdollistaa olemassa olevan rakennuskannan uudelleenkäyttöä
ja kehittämistä ilman että esteettömyysvaatimuksesta kuitenkaan
perusteettomasti tingitään.

Eräät ehdotuksen yksityiskohdat noudattavat Helsingin
rakennusvalvonnan nykyistä ohjeistusta. Rakennuslautakunta on
hyväksynyt Helsingin ohjeen 21.1.2014 ja täsmentänyt sitä eräiltä
osin 10.2.2015. Ohje sisältää myös lukuisia suosituksia. Onkin
huomattava, ettei lausuttavana oleva ehdotus mitenkään estä
suunnittelemasta vähimmäismääräyksiä ylittäviä ja esteettömyyttä
entisestään parantavia ratkaisuja.
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Enintään kaksi asuntoa käsittävien pientalojen osalta
esteettömyyden toteuttaminen jää hankkeeseen ryhtyvän omaan
harkintaan. Ehdotuksen perustelujen mukaan (s. 9) muulla
kytketyllä pientalolla tarkoitetaan esimerkiksi viereiseen asuntoon
kytkettyä kaupunkipientaloa (ns. townhouse), joka sijaitsee omalla
tontilla. Rakennukseen johtavaa kulkuväylää koskeva 2 §:n 1
momentin säännös ulottuisi tällöin myös näihin townhouse-
rivitaloihin. Rakennuslautakunta ei pidä tätä tarpeellisena. Tilanne
jopa tiukentuisi verrattuna nykyiseen sääntelyyn. Koska
townhouse puhtaimmillaan sijoittuu juuri omalle tontille ja
rinnastuu siltä osin omakotitaloon, ei siltä pidä vaatia esteetöntä
kulkuväylää tontin tai rakennuspaikan rajalta. Muun muassa
Östersundomin alueelle on Helsinki kaavaillut laajempimittaista
townhouse –tyyppistä rakentamista. Vaikka pientalojen osalta ei
esteettömyysvaatimuksia jatkossa olisikaan, voidaan haluttaessa
jatkaa politiikkaa, jonka mukaan esteettömyyttä parantavia
ratkaisuja voi lupaviranomainen pitää erityisenä syynä
harkittaessa suostumista rakennusoikeuden ylitykseen. Sama
periaate koskee rivitaloja. Myöskään niiden osalta ei ole syytä
tiukentaa esteettömyyttä nykysääntelyyn verrattuna.

Erilaista tulkintakäytäntöä voi aiheuttaa asuntorakentamista
koskeva kahtiajako, jossa ”tavalliset asunnot” selviävät
lievemmällä esteettömyysmitoituksella verrattuna erityisesti
liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettuihin asuntoihin. Esitys ei
ota kantaa, kuinka suuri osa asunnoista kuuluisi tähän
erityiskategoriaan. Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan tavoite
vähentää vanhusten laitosmaista asumista lisäävät vääjäämättä
tarvetta erityisvaatimukset täyttävän asuntokannan osalta.
Ehdotuksen perusteluissa mainitaan, että erityiskategoriaan
kuuluvia asuntoja ovat muun muassa vanhuksille tai vammaisille
henkilöille erityisesti tarkoitetut asunnot. Käytännössä ehdotus
johtaisi todennäköisesti siihen, että normaalit kerrostalot
toteutettaisiin kauttaaltaan tavallisia asuntoja koskevilla
esteettömyysmitoituksilla. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon,
että myös nämä niin sanotut tavalliset asunnot hissiä
edellyttävissä rakennuksissa tulisivat jatkossa täyttämään
kohtuulliset esteettömyyden perusvaatimukset.
Kerrostaloasuntojen kahtiajako tavallisiin ja erityisesti liikkumis- ja
toimimisesteisille tarkoitettuihin tullee aikaa myöten vaikuttamaan
kuntien kaavoituskäytäntöihin.

Yhteenvetona rakennuslautakunta toteaa, että ehdotus on
kannatettava ja toteuttamiskelpoinen. Seuraavassa esitetään
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kuitenkin joitakin yksityiskohtia, joiden osalta ehdotusta on syytä
vielä harkita.

Eräitä tarkistusehdotuksia

Soveltamisalaa koskevaa 1 §:n 2 momentin säännöstä esitetään
muutetavaksi niin, että momentin toisesta virkkeestä poistetaan
maininta ”muu kytketty pientalo”. Lisäksi esitetään, että rivitalojen
osalta soveltamisala koskee niitä rivitaloasuntoja, joihin maaston
muodon ja korkeuserot huomioon ottaen on mahdollista toteuttaa
liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle soveltuva kulkuväylä.

Rakennukseen johtavaa kulkuväylää koskevaa 2 §:n 1 momentin
säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi siltä osin, ettei synny
epäselvyyttä, voiko ulkotilassa olevan luiskan kaltevuus olla yli
viisi prosenttia, jos luiska voidaan pitää sisätilassa olevaan
luiskaan verrattavassa kunnossa (7 §). Ylipäätänsä luiskatun
kulkuväylän kaltevuuden rajaaminen enintään viiteen prosenttiin
on tarpeettoman kategorinen vaatimus. Vähintäänkin säännöstä
pitää lieventää ottamalla siihen mukaan suhteutus maaston
muotoon. Vaihtelevat maastonmuodot voivat aiheuttaa
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia päästä enintään viiden prosentin
kaltevuuteen.

Ovea koskevan 4 §:n osalta herää kysymys, heikentääkö
vaatimus esteettömästä pääsystä asuntoterassille
asuntosuunnittelun mahdollisuuksia esimerkiksi terassitalojen
osalta. Asuntoterassi ei ole määräysten edellyttämä, ja jos niiden
toteuttaminen koetaan liian vaativana, voi lopputuloksena olla
niiden jääminen kokonaan pois.

Rakennuksen muita tiloja koskeva 6 §:n säännös (koskee
hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksen tiloja sekä
asuinrakennuksen yleisiä tiloja) on ehdoton vaatiessaan yleisesti
ko. tilojen kiinteän kalustuksen ja varustuksen soveltumista
liikkumis- ja toimimisesteiselle henkilölle. Esimerkiksi hallinto- ja
toimistorakennuksissa voi olla varustelua, jonka ei kaikilta osin ole
välttämätöntä soveltua liikkumisesteiselle. Säännöstä voisi
suhteuttaa niin että se koskee rakennuksen käytön kannalta
olennaista kiinteää kalustusta ja varustusta.

Luiskaa koskeva 7 § on ehdottomuudessaan tiukka (ks. edellä
myös 2 §).
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Vaatimus hissiyhteyden ulottumisesta jokaiseen tasoon, josta on
käynti asuntoon (10 §:n 2 mom.) saattaa vaikeuttaa
kaksikerroksisten asuntojen suunnittelua tilanteessa, jossa
samaan asuntoon kuuluvat tilat eivät korkeusmielessä sijoitu
sopivasti päällekkäin. Säännöksen lieventämistä on syytä tältä
osin harkita.

Hygieniatilojen mitoitusta muussa kuin asuinrakennuksessa
koskevasta 11 §:stä on jätetty pois nykyiseen määräykseen F1
3.2.2. sisältyvä vaatimus, jonka mukaan wc-istuimen ja seinän
väliin tulee taakse jättää 300 mm tila silloin kun wc-tila on
tarkoitettu käytettäväksi siirtymiseen pyörätuolista wc-istuimelle.
Ilmeisesti tähän ratkaisuun on päädytty perustelluista syistä?

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin 310 26220

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, kuntalain (365/1995) 91 §

LIITTEET
Liite1: Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 8.6.2016
asetusluonnoksineen ja perusteluineen
Liite2: Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 (2004)
Liite3: Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F2 (2001)
Liite4: Suomen rakentamismääräyskokoelman osa G1 (2004)
Liite5: Helsingin rakennuslautakunnan ohje Esteetön rakennus
(F1) ja asuntosuunnittelu (F2)
Liite6: Asuntotuotantotoimikunnan lausuntoehdotus (kokoukseen
29.6.2016)

ESITTELIJÄN PERUSTELUT

Ympäristöministeriö pyytää (8.6.2016) mm. Helsingin kaupungilta
lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
rakennuksen esteettömyydestä. Lausunnot pyydetään
toimittamaan ministeriöön viimeistään 12.8.2016. Helsingin
kaupunginkanslia on pyytänyt lausunnon antamiseksi lisäaikaa,
jota on saatu 26.8.2016 asti.

Asetuksella kumottaisiin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 53 §.
Erillisellä ympäristöministeriön asetuksella kumottaisiin asetus
esteettömästä rakennuksesta (F1, 2004) sekä
asuntosuunnittelusta annettuun ympäristöministeriön asetukseen
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sisältyvät asunnon esteettömyyttä koskevat määräykset (G1,
2004) ja rakennuksen käyttöturvallisuudesta annettuun
ympäristöministeriön asetukseen (F2, 2001) sisältyvät
esteettömyyttä koskevat määräykset.

Asetusluonnoksesta on kaupunginkanslia pyytänyt muun muassa
rakennuslautakunnan lausuntoa.

PÄÄTÖS Esittelijä muutti ehdotusta siten, että esityslistan sivulla 16 oleva
virke ”Asuntoterassi ei ole määräysten edellyttämä, ja jos niiden
toteuttaminen koetaan liian vaativana, voi lopputuloksena olla
niiden jääminen kokonaan pois” muutetaan kuulumaan
seuraavasti: ”Asuntoterassia ei ole pakko rakentaa, ja jos niiden
toteuttaminen koetaan liian vaativana, voi lopputuloksena olla
niiden jääminen kokonaan pois.”

Lisäksi esittelijä poisti ehdotuksesta esityslistan sivun 17
ensimmäisen kappaleen, joka koskee vaatimusta hissiyhteyden
ulottumisesta jokaiseen tasoon, josta on käynti asuntoon.
Esittelijä teki ehdotukseen myös teknisen korjauksen.

Rakennuslautakunta hyväksyi muutetun lausuntoehdotuksen.
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§ 237
RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN
ESITYKSEKSI LAIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

HEL 2016-007592

LAUSUNTOEHDOTUS

Rakennuslautakunta antaa luonnoksesta seuraavan lausunnon.

Yleistä

Luonnos toteuttaa Juha Sipilän hallituksen ohjelman tavoitteita ja
sisältää lukuisia sekä maankäytön suunnittelua että
rakentamismahdollisuuksia helpottavia muutosehdotuksia
maankäyttö- ja rakennuslakiin. Eniten keskusteluissa on ollut
esillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten muuttuva rooli ja
tehtävät sekä vähittäiskaupan suuryksikköjä koskeva sääntely.
Hallitusohjelmaan myös sisältynyt linjaus, jonka mukaan erikseen
selvitetään siirtyminen kaavoitusasioissa kunnallisvalituksesta
hallintovalitukseen, ei sisälly tähän luonnokseen. Asiaa selvitti
ympäristöministeriön toimeksiannosta professori Eija Mäkinen.
Hänen selvityksensä julkistettiin maaliskuussa 2016
(Ympäristöministeriön raportteja 10/2016). Selvityksen mukaan
kunnallisvalituksen muuttaminen hallintovalitukseksi ei jouduttaisi
kaavoitusta eikä myöskään olisi omiaan vähentämään valituksia.
Valituksia kaava-asioissa tekevät käytännössä pääsääntöisesti
ne, joilla hankkeessa on konkreettinen oma intressi. Toisin kuin
kunnallisvalituksessa voi valittaja hallintovalituksessa esittää
menettelyä viivyttävästi uusia valitusperusteita vielä valitusajan
päättymisen jälkeenkin. Toimivia keinoja kaavavalitusten
viivyttävän vaikutuksen ratkaisemiseksi ovat tuomioistuinten
riittävät voimavarat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät

Nykyiseen verrattuna ELY-keskusten rooli supistuu kuntien
kaavoituksen ja rakentamisen ohjaamisesta näiden tehtävien
edistämiseen. Kaavoituksen ja rakentamisen valvontatehtävä
rajataan ulottumaan vain vaikutuksiltaan valtakunnallisiin ja
merkittäviin maakunnallisiin asioihin. Tällä hetkellä
valvontatehtävä koskee periaatteessa kaikkia kaavoitusasioiden
ja rakennustoimen hoitoa koskevia säännöksiä.
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ELY-keskusten muuttuva rooli näkyy erityisesti myös
valitusoikeutta koskevissa säännösehdotuksissa. ELY-keskusten
valitusoikeus supistuu rakennusjärjestys- ja kaavapäätöksistä,
maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksistä sekä
poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista. Suurin
muutos koskee maisematyölupia, joista ELY-keskusten
valitusoikeus poistuu kokonaan. Purkamisluvissa, olivatpa ne
itsenäisiä tai osa rakennuslupaa, valitusoikeus rajautuu
koskemaan vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
merkittävän rakennuksen purkamista. Poikkeamisluvissa ja
suunnittelutarveratkaisuissa ELY-keskusten rajoittamaton
valitusoikeus poistuu ja valitusoikeus rajautuu ELY-keskusten
toimialaan kuuluviin asioihin.

Myös vuorovaikutusta kaavoitusmenettelyssä kunnan ja ELY-
keskusten kanssa rajoitetaan vain niihin kaavoihin, joissa
käsitellään vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä
maakunnallisia kysymyksiä tai jotka ovat valtion viranomaisen
toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeitä. Suomen
Luonnonsuojeluliitto vastustaa eriävässä mielipiteessään
viranomaisneuvottelujen vähentämistä. Luonnonsuojeluliitto
suhtautuu muutoinkin kriittisesti ehdotukseen, jonka se katsoo
huonontavan ympäristöoikeuden tasoa nykyisestä.

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva sääntely

Sääntely helpottuu ja joustavoituu monin erin tavoin. Keskeisin
muutos koskee vähittäiskaupan suuryksikön pinta-alarajan nostoa
2 000 neliömetristä 4 000 neliömetriin. Velvoite ottaa huomioon
kaupan laatu sijoitettaessa suuryksikkö muualle kuin keskusta-
alueelle poistuu. Täsmennetty valtuutus antaa asemakaavassa
kaupan laatuun ja kokoon liittyviä asemakaavamääräyksiä
kumotaan. Tämä ehdotus on aiheuttanut luonnosta
valmistelleessa työryhmässä eri suuntiin meneviä näkemyksiä.
Suomen Kuntaliitto vastustaa eriävässä mielipiteessään
säännösten (57 §:n loppuosa ja 71 e §) poistamista, kun taas
Kaupan liitto ja Kauppakamari ovat pitäneet valtuutuksen
poistamista tärkeänä.

Luonnoksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön ensisijainen
sijaintipaikka on edelleen keskusta-alue. Kaupan laatua koskeva
kriteeri sijoitettaessa suuryksikkö keskusta-alueen ulkopuolelle
muuttuu palvelujen saavutettavuuden kriteeriksi.
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Asemakaavoitus

Merkittävä muutos koskee asemakaavan laatimisen
mahdollistamista myös vaiheittain, yleiskaavan tapaan.
Asemakaavan hyväksymismenettely helpottuu, kun valtuuston
päätösvaltaa hyväksyä asemakaava voidaan siirtää
kunnanhallitukselle tai lautakunnalle, ilman nykysääntelyn
edellytystä, jonka mukaan päätösvallan siirto on mahdollista vain
muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ei ehdotuksen mukaan
tarvitse laatia silloin, kun kyseessä on vähäinen
asemakaavamuutos.

Rakentaminen

Rakentamista koskevia säännöksiä helpotetaan joiltakin osin.
Yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena lisätään.
Rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella
täsmennetään ja rajataan. Vapaa-ajanasunnon muuttaminen
pysyvään asuinkäyttöön mahdollistetaan ilman
poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua
rakennusjärjestyksessä osoitettavalla alue- ja
edellytysrajauksella. Maisematyölupa poistetaan yleiskaavojen
maa- ja metsätalousvaltaisilta alueilta.

Toimenpideluvanvaraisiin toimenpiteisiin lisätään kaupunkikuvaan
tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai –
keräimen asentaminen tai rakentaminen.

Ehdotuksen arviointia

Helsingin kaupungin kannalta luonnos hallituksen esitykseksi
vaikuttaa pääosin käyttökelpoiselta. Muutokset mahdollistavat
toteutuessaan helpotuksia maankäytön suunnittelussa, sekä
sisällöllisesti että erityisesti menettelyllisesti. Jää kaupungin
itsensä harkintaan, kuinka laajalti helpotuksia halutaan ottaa
käyttöön. Eräät menettelylliset helpotukset tulevat joka
tapauksessa voimaan ja vapauttavat kaupungin voimavaroja
kaavoitusprosessin hoitamisesta varsinaiseen kaavojen
laatimiseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
valitusoikeuden rajaukset voisivat olla pitemmällekin meneviä,
mutta luonnoksen suunta on oikea.
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Rakennuslautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin,
jotka lautakunnan mielestä vaativat vielä lisäharkintaa.

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun tiedoksi
toimittaminen

Koska ELY-keskusten valitusoikeutta poikkeamispäätöksistä ja
suunnittelutarveratkaisuista merkittävästi vähennetään, tulee
tarkistaa päätösten ELY-keskukselle tiedoksi toimittamista
koskevaa sääntelyä (MRL 137.6 § ja 174.4 §). Jatkossa ei ole
enää tarpeen toimittaa kaikkia kunnassa tehtäviä
poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja tiedoksi ELY-
keskukselle. Riittävänä on pidettävä, että tiedoksi lähetetään vain
vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti
merkittävästi koskevat päätökset. Sama koskee tiedottamista
ELY-keskukselle purkamisluvasta ja maisematyöluvasta, mistä
säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 69 §:ssä.

Aurinkopaneelin tai –keräimen luvittaminen

Ehdotus, jonka mukaan aurinkopaneelin tai aurinkokeräimen
asentaminen tai rakentaminen lisätään maankäyttö- ja
rakennuslain 126 a §:n toimenpideluetteloon, ei ole loppuun asti
harkittu, olkoonkin, että luvanvaraisuus rajattaisiin
kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttaviin
aurinkopaneeleihin tai –keräimiin. Ehdotus on ristiriidassa
hallitusohjelman normitusta vähentävän tavoitteen kanssa.
Ehdotus saattaisi toteutuessaan johtaa luvituksen lisäämiseen
ilman että sillä saavutetaan lisäarvoa. Ehdotuksen perusteluissa
esiin tuotu mahdollisuus vapauttaa luvanvaraisuudesta
rakennusjärjestyksessä ei ehkä voisi lainmuutoksen jälkeen
toteutua nykyisessä laajuudessa, koska vapauttaa voidaan
toimenpide, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. Helsingin
nykyinen rakennusjärjestys on vapauttanut kaikilla tonteilla
luvanvaraisuudesta ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja
aurinkokeräimen sijoittamisen rakennukseen, rakennelmaan tai
pihamaalle (HKRJ 21 §:n 1 momentin 4 kohta). Vapautus on voitu
perustaa maankäyttö- ja rakennuslain nykyiseen sääntelyyn,
jossa aurinkokeräimet ja vastaavat on tulkittu joko erillislaitteeksi
(MRL 126 a §:n 1 momentin 4 kohta) tai julkisivutoimenpiteeksi
(MRL 126 § a:n 1 momentin 7 kohta). Helsingin
rakennusjärjestyksen 21 §:n 2 momentin edellytys, jonka mukaan
rakentamisessa on kuitenkin noudatettava voimassa olevan
asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä
säännöksiä, minkä lisäksi suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa
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huomioon rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset, on
osoittautunut riittäväksi turvaamaan kohtuulliset julkisen edun
vaatimukset. Jos ehdotus toteutuisi, jouduttaisiin
rakennusjärjestystä näiltä osin ehkä tiukentamaan ja saattamaan
luvanvaraisuuden piiriin osa aurinkopaneeleista ja –keräimistä.

Piharakennukset

Asuntokysymys on noussut – jälleen kerran –keskiöön
Helsingissä. Uusien asuntojen hinta- ja vuokrataso on noussut
asukkaiden tulokehitys huomioon ottaen poikkeuksellisen
korkeaksi. Yhteiskunnan tulisi käyttää erilaisia keinoja tilanteen
saattamiseksi paremmin hallintaan.

Nyt vireillä olevan lain muutoksen yhteydessä on eräs tilaisuus
vaikuttaa asuntokysymykseen. Maankäyttö- ja rakennuslakiin olisi
syytä harkita säännöstöä, joka mahdollistaa pienten
asuinyksiköiden toteuttamisen tietyin reunaehdoin
täydennysrakentamistyyppisenä ilman mainittavampaa
yhteiskunnan väliintuloa. Esimerkkiä voidaan hakea esimerkiksi
Ruotsista, jossa niin sanotun ”Attefall” –sääntelyn turvin voidaan
toteuttaa pieniä, korkeintaan 25-neliöisiä
täydennysrakennushankkeita pientalotonteille ilman luvitusta.
Suomalaisesta sääntelystä poiketen näissä pikkumökeissä voi
asua vaikka vuoden ympäri. Pari vuotta voimassa ollut säännöstö
on innostanut lukuisia valmistalotehtaita Ruotsissa tuomaan
markkinoille näitä pikkurakennuksia, joiden hintataso on ollut
kohtuullinen. Meillä Suomessa samantapaista sääntelyn
helpottamista voisi ulottaa koskemaan esimerkiksi niin sanottuja
konttiasuntoja. Pienimuotoisen piharakentamisen edistäminen on
mainittu myös hallitusohjelman liitteessä 4 Asuntopolitiikan toimet.
Rakennusjärjestystasoinen nykyinen vapautusmahdollisuus luvan
hakemisesta tai sen korvaamisesta ilmoituksella ei kata pysyvään
asumiseen tarkoitettuja kohteita.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot:
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin 310 26220

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, kuntalain (365/1995) 91 §

LIITE Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 22.6.2016 hallituksen
esitysluonnoksineen
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ESITTELIJÄN PERUSTELUT

Ympäristöministeriö pyytää (22.6.2016) mm. Helsingin
kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lausunnot on
pyydetty toimittamaan ministeriöön 31.8.2016 mennessä.
Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa mm.
rakennuslautakunnalta 24.8.2016 mennessä.

PÄÄTÖS Esittelijä muutti ehdotusta siten, että sivulla 23 oleva virke ”Meillä
Suomessa samantapaista sääntelyn helpottamista voisi ulottaa
koskemaan esimerkiksi niin sanottuja konttiasuntoja” muutetaan
kuulumaan seuraavasti: ”Meillä Suomessa samantapaista
sääntelyn helpottamista voisi ottaa käyttöön.”

Rakennuslautakunta hyväksyi muutetun lausuntoehdotuksen.
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§ 238
RAKENNUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUTETTU SIRKKU INGERVON
TOIVOMUSPONNESTA, JOKA KOSKEE AURINKOPANEELIEN ASENTAMISTA
HELSINGIN RAKENNUSTEN KATOILLE YHTEISTYÖSSÄ HELENIN KANSSA

HEL 2015-013606 T 00 00 03 LA 1

LAUSUNTOEHDOTUS

Rakennuslautakunta antaa toivomusponnesta seuraavan
lausunnon.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvaa Suomessa
suunnitellulla tavalla. Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla
hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Uudisrakentamisessa
siirrytään Suomessa osana EU:n rakentamisen
energiatehokkuusdirektiiviä (2010/31/EU) lähes
nollaenergiarakentamiseen näillä näkymin vuoden 2018 alusta
vireille tulevissa rakennuslupahakemuksissa. Direktiivi edellyttää,
että uudet rakennukset täyttävät lähes nollaenergiavaatimukset
vuoden 2020 loppuun mennessä.

Rakennusvalvontavirasto on lausunut viimeksi 18.2.2016
valtuustoaloitteesta, joka koski aurinkokeräinten ym.
luvanvaraisuutta ja siitä tiedottamista. Aurinkokeräin muuttaa
auringonsäteilyn lämmöksi, kun taas aurinkopaneeleilla tuotetaan
sähköä. Yhdessä näitä kutsutaan aurinkoenergiaksi. Tunnin
aikana maapallon pinnalle tulee auringon säteilyenergiaa
enemmän kuin koko ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa.

Sitä mukaa kun aurinkopaneelien hinta on laskenut, on niiden
käyttö yleistynyt. Helsingin kaupungin teettämän ja vuonna 2015
valmistuneen selvityksen mukaan, mikäli aurinkosähkön
investointikustannukset olisivat 30 prosenttia nykyistä
alhaisemmat, nelinkertaistuisi aurinkosähkön potentiaali niin että
se voisi muodostaa viidenneksen Helsingin nykyisestä
sähkönkulutuksesta.

Rakennusvalvonnan rooli aurinkopaneelien osalta rajoittuu
kysymykseen niiden mahdollisesta luvanvaraisuudesta.
Luvanvaraisuutta on tarkasteltu viraston lausunnossa 18.2.2016,
joka on liitteenä. Lupamielessä aurinkokeräimet ja aurinkopaneelit
ovat kutakuinkin samassa asemassa. Helsingin nykyinen
rakennusjärjestys vapauttaa ilmalämpöpumpun,
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maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittamisen
rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle (HKRJ 21 §).
Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon
rakennussuojelusta aiheutuvat vaatimukset.

Helen Oy on toteuttanut kaksi Suomen oloissa suurta
aurinkovoimalaa. Suvilahden aurinkovoimala aloitti toimintansa
maaliskuussa 2015 ja Kivikkoon on valmistunut tätäkin suurempi
yksikkö keväällä 2016. Suvilahden sähköaseman katolle on
sijoitettu 1194 aurinkopaneelia ja Kivikkoon hiihtohallin katolle
lähes 3000 paneelia. Kivikon aurinkovoimala on Suomen suurin.
Sen vuosituotanto vastaa noin 350 kerrostalokaksion
vuosikulutusta.

Ilmastokatu-hankkeen yhteydessä on laadittu opas
”Aurinkosähköä kerrostaloon”. Ilmastokatu-hankkeen, jossa
Helsingistä on Iso Roobertinkatu, toteuttavat Vantaan ja Helsingin
ympäristökeskukset yhdessä Green Building Councilin, HSY:n
Ilmastoinfon ja Aalto-yliopiston kanssa. Rahoitusta Ilmastokatu-
hanke saa muun muassa Euroopan aluekehitysrahastosta ja on
osa 6Aika-strategiaa. Kaupunkikuvaneuvottelukunta antoi
lausuntonsa Iso Roobertinkadun Ilmastokatu-hankkeesta
23.3.2016. Lausunnon mukaan kadun varren lukuisat
rakennushistoriallisesti merkittävät kohteet edellyttänevät
kaupunkikuvallista lausuntoa, jotta voidaan todentaa rakennuksen
tyylipiirteiden huomioon ottaminen aurinkopaneelien
sijoittamisessa. Myös naapureita on syytä kuulla, jos paneelit
asettuvat oleelliseen näkymään naapuritalojen kannalta.
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto on liitteenä.

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyn keventämistä tarkoittava
luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain
muuttamiseksi on lausuntokierroksella elokuun 2016 loppuun.
Luonnoksessa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1
momenttiin lisättäväksi uusi 13-kohta. Kohdan mukaan
toimenpidelupa tarvittaisiin kaupunkikuvaan tai ympäristöön
merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai –keräimen
asentamiseen tai rakentamiseen. Helsingin kannalta
säännösehdotus on kyseenalainen ja voisi johtaa tarpeeseen
tarkistaa rakennusjärjestystä, jottei nykyiseen
rakennusjärjestykseen jo sisältyvää vapautusta toimenpideluvasta
tulkita nykykäytäntöä ahtaammin.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle.
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Lisätiedot:
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin 310 26220

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, kuntalain (356/1995) 91 §

LIITTEET Liite1: Sirkku Ingervon toivomusponsi
Liite2: Rakennusvalvontaviraston lausunto 18.2.2016
Liite3: Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto 23.3.2016

ESITTELIJÄN PERUSTELUT

Sirkku Ingervo on tehnyt Helen Oy:n kehitysohjelmaa
kaupunginvaltuustossa käsiteltäessä 2.12.2015 toivomusponnen
aurinkopaneelien asentamisesta Helsingin rakennusten katoille.
Ponsi kuuluu seuraavasti:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki pyrkii
kaikin keinoin kiirehtimään aurinkopaneelien asentamista
Helsingin rakennusten katoille Helenin kanssa yhteistyössä.”

Aloitteesta on pyydetty muun muassa rakennuslautakunnan
lausunto 31.8.2016 mennessä.

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta hyväksyi lausuntoehdotuksen.
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§ 239
VUODEN 2016 TALOUSARVION TOINEN TOTEUTUMISENNUSTE

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta merkitsee rakennusvalvonnan vuoden 2016
toisen talousarvion toteutumisennusteen tiedoksi ja päättää, ettei
ennuste tässä vaiheessa aiheuta erityisiä toimenpiteitä.

Pöytäkirjanote liitteineen kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosaston hankepäällikkö Juha Viljakaiselle ja
suunnitteluinsinööri Saara Kannolle sekä tarkastusvirastolle.

Lisätiedot:
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puh. (09) 310 26220
Renqvist Anne, taloussuunnittelija, puh. (09) 310 26211

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalain 365/1995, 91 §

LIITE  Liite 1, Toteutumisennusteen taulukko

ESITTELIJÄN
PERUSTELUT Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennuste

laaditaan neljännesvuosittain. Ennuste tehdään talousarviossa
esitetyllä tarkkuudella ja se on tallennettava Helsingin kaupungin
kaupunkiyhteiseen TASKU (Sap BPC) -
taloussuunnittelujärjestelmään 28.7.2016 mennessä.
Ennusteessa pyritään kyseisen vuoden talousarvion lopulliseen
toteumatilanteeseen. Virastojen on saatettava toteutumisennuste
lautakuntansa tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta talous-
ja suunnittelukeskukselle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin
toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

KULUT Rakennusvalvonnan vuoden 2016 talousarvion toimintakulujen
määräraha on 8 879 000 euroa. Menoja arvioidaan kertyvän 9
478 626 euroa eli 599 626 euroa yli talousarvion. Menojen nousu
on otettu osittain huomioon jo tulosbudjettia laadittaessa.
Suurimmat menolisäykset talousarvioon nähden aiheutuvat:

- kaupunkikuvaosastolle 3 lupakäsittelijän virkaa (2 arkkitehtiä
ja 1 rakennusmestari) kolmen vuoden määräajaksi, palkat
muine henkilöstömenoineen noin 185 000 euroa,

- neuvontapiste Tellinkiin siirretään hallinnosta 2 täyttämättä
ollutta tehtävää (palkkarahoja ei talousarvioehdotuksessa ollut
tehtäviin varattu), Tehtävien nimike, tehtävänkuva ja palkkaus
muutetaan (lupa-arkkitehdiksi ja rakennusmestariksi), palkat
muine henkilöstömenoineen noin 113 000 euroa,
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- sähköisen lupahakemuspalvelun jalkauttamiseen
määräaikainen projektisuunnittelija 1,5 vuodeksi, palkat muine
henkilöstömenoineen noin 40 000 euroa,

- sähköisen lupahakemuspalvelun ylläpito, kustannukset
vuodessa noin 70 000 euroa,

- sähköisen lupahakemuspalvelun laajentamisen myötä
kopiokustannukset lisääntyvät, sähköisesti käsitellyistä
asiakirjoista ja piirustuksista tulostetaan kappaleet sekä
virastolle että asiakkaalle, kustannus riippuu käyttöasteesta ja
hakkeiden koosta,

- virastorakenteen lakatessa myös rakennusvalvontaviraston
arkisto luovutetaan kaupunginarkistolle. Kaupunginarkisto
vastaanottaa aineiston ainoastaan sidottuna. Arkiston
asiakirjat 1/2002 – 5/2017 tulee sitoa kirjoiksi ennen niiden
luovuttamista. Hinta noin 20 000 euroa,

- ennen asiakirjojen sitomista kirjoiksi, tulee vielä digitoimaton
aineisto (1/2015-5/2017) digitoida, hinta noin 50 000 euroa

- sekä varautumisesta luottotappioihin ja edellisten vuosien
rakennusvalvontamaksujen palautuksiin (vuoden 2015
toteuman perusteella) yhteensä noin 65 000 euroa

- TekVi-hankkeen johtoryhmä on kehottanut TekVi -virastoja
varaamaan tulosbudjetteihinsa määrärahan, jonka suuruus on
100 euroa/henkilö/virasto. Kustannus rakennusvalvonnalle
noin 12 500 euroa,

- TekVi-hankkeen johtoryhmä kehotti TekVi -virastoja niin ikään
varaamaan tulosbudjetteihinsa määrärahan yhteisten
pikkujoulujen järjestämiseksi vuonna 2016. Kustannus
rakennusvalvontavirastolle noin 12 500 euroa.

TUOTOT Toimintatuottojen vuoden 2016 määräraha on 8 879 000 euroa.
Tuottoja on ensimmäisen 6 kuukauden aikana kertynyt 7 090 545
euroa eli 80 % koko vuoden tavoitteesta. Tuottoja arvioidaan
kertyvän 5 121 000 euroa talousarviossa vahvistettua enemmän.

TOIMINTAKATE Rakennusvalvontavirasto on nettobudjetoituyksikkö, joka
tarkoittaa sitä, että talousarviossa sitovuus määrätään
nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena (toimintakate).
Rakennusvalvontaviraston toimintakatteeksi on vuoden 2016
talousarviossa vahvistettu 0 euroa. Ennusteen perusteella
toimintakatteeksi muodostuisi noin 4 521 374 euroa.

INVESTOINNIT Irtaimen omaisuuden perushankintaan on vahvistettu
määrärahaksi 469 000 euroa sekä lisäksi vuonna 2015
käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty
ylitysoikeus 450 000 euroa eli käytettävissä on yhteensä 919 000
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euroa. Määräraha käytetään mm. sähköisen asioinnin
kehittämiseen, arkiston erityispiirustusten skannausprojektiin sekä
viraston perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja parantamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sitova toiminnallinen tavoite

Rakennusvalvonnan sitova toiminnallinen tavoite on:
”Saapuneista lupahakemuksista 80 % käsitellään 1,4
kuukaudessa”. Tavoitteen oletetaan toteutuvan.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta tavoitteiden arvioidaan
valtaosin toteutuvan.

PÄÄTÖS Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että otsikon ”investoinnit”
alla olevan kappaleen loppuun lisätään virke ”Määrärahojen
arvioidaan riittävän.”

Rakennuslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 8-0766-15-D

Hakija Asunto Oy Wellamo

Rakennuspaikka Katajanokka, 091-008-0159-0009
Vyökatu 9

Pinta-ala 1346 m²
Kaava Asemakaava 8340
Lainvoimaisuus 1984
Alueen käyttö Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Rakennus on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-2:
Rakennusala, jolla sijaitsee rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvan
kannalta tai muusta niihin verrattavasta syystä arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman pakottavaa syytä hävittää
eikä rakennuksessa saa suorittaa sellaisia purkamis- tai
muutostöitä, jotka turmelevat kadunpuoleista julkisivua, julkisivun
osan muodostavaa vesikattoa tai porrashuoneiden
rakennustaiteellista arvoa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus-
ja muutostöitä tehtäessä on rakennuslupaviranomaisen erityisesti
katsottava, että rakennuksen arvo säilyy.

Katajanokan vanha osa on liitetty Museoviraston kokoamaan
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen
luetteloon.

Pääsuunnittelija Inkinen Jarmo
arkkitehti (1980)
Arkk tsto Jarmo Inkinen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Jälkiasennushissin sijoittaminen asemakaavassa suojeltuun

porrashuoneeseen

Vanhalla Katajanokalla sijaitsevan, vuonna 1903 valmistuneen
neljäkerroksisen asuinkerrostalon (arkkitehti Selim A. Lindqvist)
A-portaaseen sijoitetaan jälkiasennushissi asemakaavassa
suojelumääräyksellä varustettuun porrashuoneeseen.

Hakija perustelee hissin rakentamista rakennuksen asuttavuuden
merkittävällä parantumisella ja esteettömyyden toteuttamisella.
Hissin rakentaminen luo lisäksi realistiset edellytykset
ullakkoasuntojen rakentamiselle tulevaisuudessa.
Hissin sijoittamiselle asuntovyöhykkeelle ei tässä
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porrashuoneessa ole fyysisiä edellytyksiä.

Suunnitelmassa hissikuilu esitetään rakennettavaksi väljähkön
(leveys n. 300 cm) kaksivartisen portaan keskelle leikkaamalla
porrassyöksyistä tila hissikuilulle. Porrashuoneen muihin
rakenteisiin tai pintoihin ei kosketa. Hissikuilu tehdään
teräsprofiilirunkoisena verkkokuiluna, joka ulottuu
kellarikerroksesta ullakkokerrokseen.

Hissit on mitoitettu pyörätuolin käyttäjälle soveltuvaksi (hissikorin
sisämitta 800mm x1400 mm). Porrassyöksyt kaventuvat
hissikuilujen kohdalta noin 100 cm:iin. Vanha kaide ja käsijohde
siirretään hissikuilujen sivuille. Porrassyöksyjen vapaaksi jäävä
kulkuleveys mahdollistaa paaripotilaiden kuljettamisen ongelmitta.

Hissikorin yksityiskohdat, materiaalit ja väritys on suunniteltu
porrashuoneen arkkitehtuuriin sopiviksi.

Hissikuilun rakentamisen seurauksena joudutaan porrashuonetta
osittain korottamaan pihan puolella. Korotusosa on
suunnitelmassa sijoitettu luontevalla tavalla vesikattoon eikä sillä
ole merkittävää vaikutusta kaupunkikuvaan.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on lausunnossaan 24.04.2015
todennut, että hissin rakentamisen voidaan katsoa turmelevan
porrashuoneen tilavaikutelmaa asemakaavan vastaisesti ja
edellyttää, että hissin rakentamiseksi tulee saada
poikkeamispäätös kaupunkisuunnittelulautakunnalta. Esitetty
hissisuunnitelma vaikuttaa kuitenkin sinänsä huolellisesti
suunnitellulta, mm. hissikuilun rakenteen dimensiot ovat
poikkeuksellisen keveiksi mitoitetut.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 21.06.2016 tehnyt hankkeesta
poikkeamispäätöksen 8-2609-15-S, joka osaltaan mahdollistaa
jälkiasennushissin sijoittamisen asemakaavassa
suojelumääräyksellä varustettuun porrashuoneeseen.

Poikkeamiskäsittelyn yhteydessä on kaupunkisuunnitteluvirasto
pyytänyt lausunnot kaupunginmuseolta,
rakennusvalvontavirastolta, kiinteistöviraston tilakeskukselta,
pelastuslaitokselta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta, Museovirastolta sekä Senaatti-
kiinteistöiltä.

Lisäselvitys Kiinteistössä on kolme porrashuonetta.
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Porrashuone A:han on sisäänkäynti sekä kadun puolelta
(pääsisäänkäynti) että pihan puolelta (esteetön). Porrashuoneen
ikkunat ja parvekkeet avautuvat pihan puolelle.

Porrashuone B on edustusporrashuone ja sen ikkunat avautuvat
katujulkisivuun. B-portaaseen on 01.03 2011 myönnetty
rakennuslupa 8-4075-10-D jälkiasennushissin rakentamiselle. B-
portaassa on ollut luontevat lähtökohdat sijoittaa hissi
asuntovyöhykkeen puolelle, jonka seurauksena porrashuoneen
rakennustaiteellisten arvojen on voitu katsoa säilyneen
asemakaavan tarkoittamalla tavalla.

Kolmikerroksisen pihasiiven C-portaaseen ei ole suunnitteilla
hissin rakentamista.

Kuuleminen Ilmoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu
ilmeisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyys ja sijainti huomioon
ottaen.

Hankkeen laajuus

Muutosalue 10 m²
Paloluokka palonkestävä

Rakenteiden paloluokkavaatimukset
RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 2.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 2.

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkikuvaneuvottelukunta
Lausunto pvm 22.04.2015
________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Haettu lupa myönnetään ja esitetyt piirustukset vahvistetaan

jäljempänä mainituin määräyksin.

Rakennustyö edellyttää seuraavien vastuullisten työnjohtajien
hyväksymisen ennen kuin ko. työt aloitetaan:

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontavirastolle seuraavat erityissuunnitelmat:

- iv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloituskokous
- iv-katselmus
- loppukatselmus

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

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin poikkeamispäätös on
saanut lainvoiman.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää porrashuoneen
seinämaalausten riittävään suojaamiseen rakennustyön aikana.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Suunnitelmista poikkeamiselle haetaan hyväksyntä
rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten toteuttamista.

Rakennustyössä on pidettävä tarkastusasiakirjaa.

Päätösehdotuksen perustelut
Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen A muuttaa jossain määrin
porrashuoneen tilavaikutelmaa, mutta hissikuilun
korkeatasoisesta suunnittelusta johtuen hissin rakentamisen ei
voida katsoa turmelevan porrashuonetta maankäyttö- ja
rakennuslain 118 §:n tarkoittamalla tavalla.

Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a - 117 e §, 118 §,
125 §, 133 §, 135 §.

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
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Ote kokouspöytäkirjasta
Poikkeamispäätös
Rakennushistoriallinen selvitys
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Hankekuvaus

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
12.08.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Hannu Havas
arkkitehti
puh. 310 26348

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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PÄÄTÖS MUUTOKSENHAKUUN

Tunnus 29-0015-16-OIK

Muutoksenhakija XXXXX XXXXXX

Rakennuspaikka Haaga, 091-029-0051-0001
Tunnelitie 10

Kaava Asemakaava 4802
Lainvoimaisuus 1960

Muutoksenhaun kohde
29-1072-16-D

Päättäjä Lupayksikön viranhaltijoiden päättämät rakennusluvat ja
toimenpideluvat

Päätöspvm 14.06.2016 § 290
________________________________________________________________________________
Esittelijän perustelut OIKAISUVAATIMUS ASUINRAKENNUKSEN PARVEKKEIDEN

JA IKKUNOIDEN UUSIMISTA SEKÄ JULKISIVUKORJAUSTA
KOSKEVASTA RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

RAKENNUSLUPA

Rakennuspaikka on Haagassa osoitteessa Tunnelitie 10
sijaitseva tontti 91-29-51-1. Asunto-osakeyhtiö Tunnelitie 10
omistaa tontin sekä sillä sijaitsevan 4-kerroksisen
asuinrakennuksen ja 1-kerroksisen myymälärakennuksen.
Asuinrakennuksessa on yhteensä 24 asuntoa.

Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston arkkitehti
myönsi päätöksellään 14.6.2016 § 290 yhtiölle rakennusluvan
yhtiön tekemän hakemuksen mukaisena. Lupa koskee
asuinrakennuksen parvekkeiden, parvekeovien ja ikkunoiden
uusimista sekä julkisivukorjausta ja -muutosta. Luvan tunnus on
29-1072-16-D.

Lupapäätöksessä selostetut rakennustoimenpiteet ovat
seuraavat:

Eteläpuoleisten pitkien parvekkeiden laatat uusitaan
teräsrakenteisina, länsiparvekkeiden laatat vetotangoilla
ripustettuina korkealujuusbetonilaattoina. Parvekkeiden pituus ja
leveys säilyvät ennallaan. Länsiparvekkeet lasitetaan ja niiden
pieliseinät uusitaan teräsrakenteisina ja levyrappauspintaisina.
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Parvekekaiteet uusitaan ulkonäöltään lähes alkuperäisen
mukaisina, käsijohteen korkeusasema säilyy ennallaan. Kaiteiden
materiaali on kuitusementtilevy.

Julkisivut paikkarapataan ja maalataan alkuperäisin värisävyin.
Parvekkeiden taustaseinien ja ikkunoiden välisten kenttien
asbestisementtilevyt muutetaan pelliksi. Asuntojen ikkunat ja
parvekeovet uusitaan, materiaali vaihtuu puusta puu-alumiiniksi.
Valoaukko pienenee vähäisesti. Energiatehokkuus paranee.

OIKAISUVAATIMUS

XXXXXX XXXXX on tehnyt lupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen
muutoksenhakuajan kuluessa. Hän omistaa yhtiön omistaman
asuinhuoneiston A 2 hallintaan oikeuttavat yhtiön osakkeet. Hän
on ilmoittanut, että huoneistossa asuu hänen äitinsä.

Muutoksenhakija vaatii, että purkulupaa ei myönnetä parvekkeille,
ennenkuin taloyhtiön hallitus on selvittänyt parvekkeiden
todellisen kunnon sekä esittänyt riittävät perustelut, joiden
mukaan taloyhtiön parvekkeet eivät ole kunnostuskelpoiset.

Oikaisuvaatimus on esityslistan liitteenä.

VASTINE

Asunto-osakeyhtiö Tunnelitie 10 on antanut vastineen
oikaisuvaatimuksen johdosta. Vastineen saatekirjelmässä yhtiö
toteaa seuraavaa: Yhtiökokouksessa 2016 hallitus esitti myös
kunnostusvaihtoehtoa. Keskustelun jälkeen yhtiökokous kuitenkin
päätyi siihen, että kunnostuksen riskit suhteessa alempaan
hintaan eivät ole perusteltuja. Vaihtoehtoa on siis selvitetty ja siitä
on tehty päätös. Remontin aiheuttama häiriö ei ole lakiin
perustuva este rakennusluvalle.

Vastineessa todetaan seuraavaa:

Suunniteltu parvekeremontti ja sen laajuus perustuu vuonna 2013
tehtyyn mekaaniseen tutkimukseen ja laboratoriotutkimuksiin.
Vaihtoehtoja parvekkeille tehtävistä toimenpiteistä ovat olleet
täyskunnostus ja uusiminen. Uusiminen on ilmoitettu ensisijaisesti
suositeltavaksi toimenpiteeksi, johtuen betonin jo pitkälle
edenneistä vaurioista. Tästä kyseisestä tutkimuksesta ja
suosituksesta on kulunut aikaa lähes kolme vuotta, joten
parvekkeiden uusimisen puolesta puhuminen on luonnollisesti
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aina vain vahvistunut.

Parvekeremontteja ja laajuuksia suunniteltaessa tulee aina
arvioida myös yhtiölle aiheutuvia kustannuksia ja verrata eri
vaihtoehtoja, jotta yhtiö saa rahalle maksimaalisen vastineen.
Huonokuntoisten parvekkeiden kunnostus voi maksaa yhtiölle
jopa 70-80 % uusimisen kustannuksista, eikä kunnostettujen
parvekkeiden elinkaari kuitenkaan vastaa uusittujen parvekkeiden
elinkaarta. Kunnostustöihin liittyy myös seikka piilevistä
mahdollisista vaurioista, jotka tulevat esiin mahdollisesti vasta
pintakäsittelymateriaalien poistamisen jälkeen. Näin ollen
kunnostustöihin ryhtyminen riskit huomioiden ei ole yhtiön edun
mukaista. Rakennusluvan saanut parvekkeiden uusimistyö on
yhtiön kannalta ehdottomasti järkevin ja kustannustehokkain
toimenpide pitkällä aikavälillä.

Vastine ja sen saatekirjelmä ovat esityslistan liitteenä.
________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää jättää XXXXXX XXXXXn tekemän

oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaviraston
kaupunkikuvaosaston arkkitehdin rakennuslupapäätöksestä
14.6.2016 § 290 tutkimatta. Rakennuslautakunta perustelee
päätöksensä seuraavasti:

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan viranhaltijan
päätökseen asiassa, joka kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta
on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta
valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia
asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus).
Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden
mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus
rakennuslupapäätöksestä on: 1) viereisen tai vastapäätä olevan
alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla
ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös
voi olennaisesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 4)
kunnalla.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n mukaan jos valitusta ei ole tehty
määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen
ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään
tutkimatta.
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XXXXXX XXXXX ei ole rakennuspaikan viereisen tai vastapäätä
olevan alueen omistaja tai haltija. Hän ei ole sellaisen kiinteistön
omistaja tai haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen
päätös voi olennaisesti vaikuttaa.

Asunto-osakeyhtiö Tunnelitie 10 omistaa ja hallitsee tonttia 91-29-
51-1 sekä sillä sijaitsevia asuinrakennusta ja myymälärakennusta.
XXXXXX XXXXX omistaa yhtiön osakkeet numerot 1-117.
Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoa A 2 yhtiön talossa.
XXXXXX XXXXX ei itse asu huoneistossa. Rakennuslupapäätös
ei vaikuta sillä tavoin välittömästi XXXXXX XXXXXn oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun, kuin maankäyttö- ja rakennuslain 192
§:ssä tarkoitetaan. Oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta.

PÖYTÄKIRJANOTE

Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään luvan saajalle ja
oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut

Liitteet Valokuvia
Sijaintikartta
Asemakaava
Vastine
Asemapiirustus ja julkisivut
Oikaisuvaatimus
Rakennuslupapäätös liitteineen

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
12.08.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tunnus 39-0011-16-SEL

Hakija XXXXXX XXXXX XXXXX

Rakennuspaikka Tapaninkylä, 091-039-0202-0010
Naskalikuja 5

________________________________________________________________________________
Muutoksenhaun kohde

39-0015-15-US

Päättäjä rakennuslautakunta
Päätöspvm 26.04.2016 §/nro 132
________________________________________________________________________________
Esittelijä LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-

OIKEUDELLE PIENTALON RAKENNUSTÖIDEN
LOPPUUNSAATTAMISTA KOSKEVASSA VELVOITEASIASSA

Rakennuslautakunta on 26.4.2016 tuominnut XXXXX XXXXX
XXXXXXn maksamaan pientalon rakennustöiden
loppuunsaattamiseksi asetetun velvoitteen laiminlyönnin vuoksi
28.2.2015 jälkeen ja 1.4.2016 mennessä erääntyneet uhkasakot:
peruserän 4000 euroa ja kolmetoista lisäerää a 800 euroa eli
yhteensä 14400 euroa. Tuomitut uhkasakot maksetaan Suomen
valtiolle.

Rakennuslautakunta on lisäksi tuominnut XXXXX XXXXX
XXXXXXn maksamaan pientalon hulevesivelvoitteen
laiminlyönnin vuoksi 28.2.2015 jälkeen ja 1.4.2016 mennessä
erääntyneet uhkasakot: peruserän 4000 euroa ja kolmetoista
lisäerää a 800 euroa eli yhteensä 14400 euroa. Tuomitut
uhkasakot maksetaan Suomen valtiolle.

Kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan 20
§:n b) kohdan nojalla rakennuslautakunta on määrännyt
suoritetuista valvontatoimenpiteistä tuhannenkahdensadan (1200)
euron suuruisen valvontamaksun Helsingin kaupungille.

Lisäksi rakennuslautakunta päätti tehdä poliisille
esitutkintapyynnön maankäyttö- ja rakennuslain säännösten ja
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen noudattamatta
jättämisestä.

 VALITUS

XXXXX XXXXX XXXXXX on valittanut rakennuslautakunnan
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päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hän vaatii, että hallinto-
oikeus kumoaisi em. uhkasakkopäätöksen. Hän kiistää
saaneensa tarkastuslausuntoa tiedoksi ja vastinetta ei tämän
vuoksi ole annettu. Valituksessa myös katsotaan, että hänen
maksukykyänsä ei ole huomioitu ja että hänellä ei yritystoiminnan
johdosta ole ollut aikaa rakennustöiden tekemiseen. Uhkasakko
tulisi tuomita merkittävästi pienempänä tai jättää kokonaan
tuomitsematta. Lisäksi hän katsoo, että uhkasakko on
vanhentunut.

HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Helsingin hallinto-oikeus pyytää 26.7.2016 saapuneella kirjelmällä
rakennuslautakuntaa antamaan valituksesta lausunnon.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle

seuraavan lausunnon.

Rakennuslautakunta liittäen valituksenalaisen päätöksen
perusteena olevat asiakirjat tämän lausunnon mukaan toteaa,
että asiakirjoihin sisältyy Helsingin käräjäoikeuden haastemiehen
antama todistus tarkastuslausunnon tiedoksiannosta. Todistuksen
mukaan haastemies on antanut tarkastuslausunnon tiedoksi
XXXXX XXXXXXlle 21.12.2015.

XXXXX XXXXXX omistaa kyseessä olevan kiinteistön ja hänellä
on siten riittävästi varallisuutta velvoitteiden noudattamiseen ja
tuomittujen uhkasakkojen maksamiseen. Yritystoiminnan
harjoittamisen vuoksi aiheutuva ajanpuute ei vapaututa
asetettujen velvoitteiden noudattamisesta.

Uhkasakkolain 13 §:n mukaan uhkasakkoa ei saa tuomita
maksettavaksi, ellei sen tuomitsemisen johdosta asianosaiselle
ole varattu tilaisuutta 22 §:ssä tarkoitetun selityksen antamiseen
kahden vuoden kuluessa siitä, kun uhkasakon asettamispäätös
on saanut lainvoiman ja päävelvoitteen täyttämistä koskeva
määräaika on päättynyt, taikka jos päävelvoitetta on noudatettava
määrätystä ajankohdasta alkaen, kahden vuoden kuluessa siitä,
kun päävelvoitetta on rikottu.

XXXXXXn valituksen johdosta korkein hallinto-oikeus on
11.11.2014 antamallaan päätöksellä siirtänyt lautakunnan
asettaman velvoitteen määräajan päättymään 28.2.2015. Tästä
määräajasta, 28.2.2015, alkaa uhkasakkolaissa määrätty kahden
vuoden määräaika juoksemaan. Asetettu uhkasakko ei ole näin



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA HP2
RAKENNUSLAUTAKUNTA

09.08.2016 § 242 38

Osoite Adress  Puh/Tel Internet
Rakennuslautakunta Byggnadsnämnden * (09) 310 2611 http://www.rakvv.hel.fi
PL 2300 PB 2300 Fax E-mail
00099  HELSINGIN KAUPUNKI 00099  HELSINGFORS STAD (09) 310 26206 Rakennusvalvonta@hel.fi
Käyntiosoite Besöksadress S
Siltasaarenkatu 13 Broholmsgatan 13

ollen ole vanhentunut.

Rakennuslautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.
________________________________________________________________________________
Käsittelijä Pentti Ruuska

toimistopäällikkö
puh. 310 26218

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tunnus 40-0012-16-SEL

Hakija XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXX

Rakennuspaikka Suutarila, 091-040-0045-0023
Penttiläntie 6b

Pinta-ala 828 m²
Kaava 7660
Lainvoimaisuus 1978
________________________________________________________________________________
Muutoksenhaun kohde

40-0001-16-OIK

Päättäjä rakennuslautakunta
Päätöspvm 21.06.2016 §/nro 195
________________________________________________________________________________
Esittelijä LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-

OIKEUDELLE NAAPUREIDEN VALITUKSESTA KAHDEN
AUTOPAIKAN LUPA-ASIASSA

Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehti on
Asunto Oy Penttiläntie 6b:n hakemuksesta 22.12.2015 myöntänyt
rakennusluvan paritalon autotallien muuttamiseksi asuintiloiksi ja
kahden autopaikan sijoittamiseen pihamaalle.

Naapuritontin (091-40-45-22, Penttiläntie 6a) omistajat hakivat
myönnettyyn rakennuslupaan oikaisua autopaikkajärjestelyjen
osalta.

Rakennuslautakunta 21.6.2016 tekemällään päätöksellä hyväksyi
oikaisunhaun ja lisäsi myönnettyyn lupaan seuraavat
lupamääräykset.

Tilapäisten eli vierasautopaikkojen maapohja on vahvistettava
ajokelpoiseksi ja autopaikkojen alla olevat oikaisunhakijan
putkistot ja sähkölinjat on suojattava vaurioitumiselta.

Oikaisunhakijoiden viemäreiden kaivo on muutettava voimassa
olevat määräykset täyttäväksi tarkastuskaivoksi siten, ettei
autojen pysäköinti aiheuta sille vahinkoa.

Ennen töihin ryhtymistä on rakennusvalvontaviraston
rakennusteknisen osaston talotekniikkayksikön
tarkastusinsinöörille esitettävä erityissuunnitelma maapohjan
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vahvistamisesta ja kaivon muuttamisesta.

Muut asiassa esitetyt vaatimukset hylätään.

VALITUS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUTEEN

Oikaisunhakijat ovat valittaneet rakennuslautakunnan
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaativat muutosta
oikaisunhakijoiden rakennuksen ja kaivon välisen viemärin
kunnostamisvaatimukseen.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Helsingin hallinto-oikeus pyytää 29.7.2016 saapuneella kirjelmällä
rakennuslautakuntaa antamaan valituksesta lausunnon hallinto-
oikeudelle viimeistään 2.9.2016.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle

seuraavan lausunnon.

Rakennuslautakunta toteaa, että lautakunta ei ole
valituksenalaisessa päätöksessään asettanut velvoitetta
kunnostaa valittajien rakennuksen ja kaivon välistä viemäriä.

Lautakunnan päätöksen perusteluissa on ainoastaan todettu, että
oikaisunhakijoiden rakennuksen ja kaivon välisen viemärin
kunnostaminen kuuluu oikaisunhakijoiden vastuulle. Tämä
tarkoittaa, että kun viemäri joskus kunnostetaan, niin
kunnostaminen kuuluu naapureille eli valittajille, ei tämän
rakennusluvan hakijoille.

Rakennuslautakunnan tekemä valituksenalainen päätös
velvoittaa rakennusluvanhakijan kunnostamaan kaivon
lautakunnan määräämällä tavalla, vaikka valittajat eivät tässä
vaiheessa näe tarpeelliseksi kunnostaa omaa viemäriään.

Rakennuslautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.
Valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat liitetään
tämän lausunnon mukaan.

________________________________________________________________________________
Käsittelijä Pentti Ruuska

toimistopäällikkö
puh. 310 26218
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Päätös Merkittiin, että yliarkkitehti Helander poistui esteellisenä
kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä tarkisti tekstistä kirjoitusvirheen teknisenä
korjauksena.

Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen esittelijän
tekemällä tarkistuksella.
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PÄÄTÖS MUUTOKSENHAKUUN

Tunnus 45-0013-16-OIK

Muutoksenhakija XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX

Rakennuspaikka Vartiokylä, 091-045-0005-0037
Harmaapaadentie 1b

Muutoksenhaun kohde
45-0014-16-HAL

________________________________________________________________________________
Esittelijän perustelut TARKASTUSPÖYTÄKIRJASTA TEHTY OIKAISUVAATIMUS

ASIAN TAUSTA

Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehti on 28.12.2010 §:n 657
kohdalla tekemällään päätöksellä myöntänyt tontin 91-45-5-36
omistaja XXXXX XXXXXXXXXXlle rakennusluvan tunnus 45-
2911-10-B. Rakennuslupa koskee asuintalon saneerausta
kattoterassi ja uusi erillinen autotalli rakentaen.

Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehti on 5.6.2014 §:n 257
kohdalla tekemällään päätöksellä myöntänyt XXXXX
XXXXXXXXXXlle muutosluvan tunnus 45-455-14-BM.
Muutoslupa koskee pihajärjestelyjen muutoksia. Muutosluvan
tarkoittamat työt oli käytännössä tehty jo ennen luvan
myöntämistä.

Tontin 91-45-5-37 omistajat XXXXX XXXXXXX ja XXXXXX
XXXXX ovat tehneet muutoslupapäätöksestä
oikaisuvaatimuksen. Rakennuslautakunta on 9.12.2014 §:n 421
kohdalla tekemällään päätöksellä päättänyt hylätä XXXXX
XXXXXXXn ja XXXXXX XXXXXn tekemän oikaisuvaatimuksen.

XXXXX XXXXXXX ja XXXXXX XXXXX ovat valittaneet
rakennuslautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus on päätöksellään 18.3.2016 numero 16/0212/5
hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

"Hallinto-oikeuden ratkaistavana tässä asiassa on, onko
valituksenalaisessa päätöksessä tarkoitettu rakennusluvan
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muutoslupa voitu myöntää.

Rakennuspaikkana oleva tontti 36 on voimassa olevassa
asemakaavassa osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO).
Asemakaavamääräysten mukaan alueella olevat kiviaidat ja -
muurit tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Tontin ja vesialueen
rajaan saa rakentaa tukimuurin ja olemassa olevat tukimuurit
tulee säilyttää ja pitää kunnossa.

Hallinto-oikeus toteaa, että tonttien 36 ja 37 välisellä rajalla on
vanha tukimuuri, joka on aluetta koskevan
asemakaavamääräyksen mukaan säilytettävä ja pidettävä
kunnossa. Tässä asiassa ei siten ole kyse rakennusjärjestyksen
15 §:ssä tarkoitetusta pihamaan tasaamisesta eikä
rakennusjärjestyksen määräyksessä asetettu 0,5 metrin raja tule
asiassa sovellettavaksi. Rakennusjärjestyksessä ei myöskään ole
valituksessa esitetyllä tavalla määritelty korotuksen sallittua
enimmäiskulmaa.

Muutoslupaa myönnettäessä on ollut käytettävissä tonttia 36
koskevat pihasuunnitelma ja hulevesisuunnitelma. Suunnitelmat
koskevat koko tontin hulevesien käsittelyä. Hulevesisuunnitelman
johtopäätösten mukaan nykyisen imeytysjärjestelmän kapasiteetti
on riittävä.

Muutosluvassa tarkoitetut tontin 36 pihajärjestelyt ovat alueella
voimassa olevan asemakaavan ja sitä täydentävien kaupungin
rakennusjärjestyksen määräysten mukaisia. Tontin hulevedet
voidaan esitetyn selvityksen perusteella hoitaa tyydyttävästi ja
ilman haittaa ympäristölle. Rakennuslautakunnan päätöstä ei ole
syytä muuttaa valituksessa esitettyjen näkökohtien johdosta.

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että kunnan
rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on huolehtia
rakentamisen valvonnasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 153
§:ssä säädetyn loppukatselmuksen tarkoituksena on tehtyjen
pihajärjestelyjen luvanmukaisuuden valvominen."

XXXXX XXXXXXX ja XXXXXX XXXXX ovat ilmoittaneet
rakennusvalvontavirastolle, että he ovat jättäneet korkeimpaan
hallinto-oikeuteen valituslupahakemuksen ja valituksen.

TARKASTUS TONTILLA 37

XXXXX XXXXXXX ja XXXXXX XXXXX ovat vaatineet, että
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rakennusvalvonta pitää tarkastuksen heidän omistamallaan
tontilla 37. Tämän johdosta rakennusvalvontavirasto on pitänyt
tontilla 37 toimistopäällikkö Risto Levannon johdolla tarkastuksen
27.4.2016. Tarkastuksen perusteella rakennusvalvontavirasto on
todennut, että asia ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin
rakennusvalvontavirastossa. Tämä on todettu tarkastuksen
johdosta laaditussa 12.5.2016 päivätyssä tarkastuspöytäkirjassa.

OIKAISUVAATIMUS

XXXXX XXXXXXX ja XXXXXX XXXXX ovat tehneet
tarkastuspöytäkirjasta oikaisuvaatimuksen. He vaativat uutta
katselmusta tonttien 37 ja 36 rajalle. Lisäksi he vaativat, että
tontin 36 rakentaminen on muutettava suunnitelman ja luvan
mukaiseksi. Edelleen he vaativat, että viraston pitää velvoittaa
naapuri ennallistamaan tukimuuri.

Oikaisuvaatimuksen vaatimusten perustelut liittyvät suurelta osin
tukimuuriin sekä sen sijaintiin ja kuntoon, lisäksi vähäiseltä osin
rajapyykkiin. Perusteluissa todetaan myös, että tonttia 36 on
korotettu rajalta 180 cm ja että muurin päältä nouseva maa on
paikoitellen 60 asteen kulmassa jyrkkyydessä eli jyrkempi mitä
rakennusjärjestys sallii. Lisäksi perusteluissa todetaan, että tontin
36 toteutus ei vastaa hulevesisuunnitelmaa ja että hulevedet
valuvat tontilta 36 tontille 37.

Oikaisuvaatimus ja sen täydennys ovat esityslistan liitteenä.

ESITTELIJÄ

Oikaisuvaatimuksessa esitetään edelleen tontin 36
rakentamiseen liittyviä samoja vaatimuksia, joita
muutoksenhakijat esittivät jo tontin 36 muutosluvasta
tekemässään oikaisuvaatimuksessa sekä Helsingin hallinto-
oikeudelle tekemässään valituksessa. Näiltä osin hallinto-oikeus
on jo ratkaissut asian hyläten valituksen ja perustellen
päätöksensä. Nämä hallinto-oikeuden perustelut on esitetty jo
edellä. Kuten edellä on myös todettu, muutoksenhakijat ovat
ilmoittaneet jättäneensä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
valituslupahakemuksen ja valituksen. Korkein hallinto-oikeus
tulee näin ollen vielä antamaan asiassa päätöksensä. Helsingin
hallinto-oikeuden päätöksen lopullisuudesta ei siis tällä hetkellä
ole vielä tietoa.

Hallintolainkäyttölain 31 §:n 1 momentin mukaan päätöstä, johon
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saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Saman pykälän 3 momentin
mukaan jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei estä
täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä,
jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos
korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.

Tontilla 37 pidetyn tarkastuksen jälkeen 27.4.2016 tontilla 36 on
pidetty loppukatselmus ja hyväksytty muutosluvan 45-455-14-BM
mukaiset pihamaajärjestelyt. Näin on ollut sallittua menetellä
hallintolainkäyttölain 31 §:n 3 momentin nojalla. Mikäli korkein
hallinto-oikeus antaa XXXXXXXlle ja XXXXXlle valitusluvan ja
muuttaa tehdyn valituksen johdosta Helsingin hallinto-oikeuden
päätöstä, asia tulee uudelleen tarkasteltavaksi.

Tonteilla 36 ja 37 voimassa olevan asemakaavan, numero 10835
vuodelta 2003, asemakaavamääräyksen mukaan alueella olevat
kiviaidat ja -muurit tulee säilyttää ja pitää kunnossa. Koska
tonttien 36 ja 37 rajalla sijaitseva tukimuuri sijaitsee tosiasiallisesti
molemmilla tonteilla, myös kunnossapitovelvoite koskee
molempien tonttien omistajia, siis myös XXXXXXXä ja XXXXXa.

Rakennusvalvontaviraston pitämän tarkastuksen johdosta
tällaista tukimuurin kunnossapitomääräystä ei ole kuitenkaan
katsottu tarpeelliseksi antaa. Myöskään muita
rakennusvalvontaviraston määräyksiä ei ole katsottu
tarpeelliseksi antaa. Mikäli rakennusvalvontaviranomainen katsoo
jossain vaiheessa myöhemmin tarpeelliseksi pitää tontilla 37
uuden tarkastuksen, tällainen tarkastus tullaan tuolloin myös
pitämään. Juuri nyt muutoksenhakijoiden vaatiman uuden
katselmuksen pitämiselle tontilla 37 ei ole tarvetta.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää jättää tutkimatta XXXXX XXXXXXXn

ja XXXXXX XXXXXn rakennusvalvontaviraston 12.5.2016
päivätystä tarkastuspöytäkirjasta tekemän oikaisuvaatimuksen.

Rakennuslautakunta perustelee päätöksensä seuraavasti:

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 a §:n mukaan
rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä
tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen
lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien
säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi.
Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarkastuksista
rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai
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erityisestä syystä rakennustyön aikana. Jos tarkastus antaa
aihetta huomautuksiin, viranhaltijan on kirjallisesti määrättävä
tarvittavista toimenpiteistä ja määräajasta epäkohdan tai virheen
poistamiseksi tai korjaamiseksi. Asianosaisen oikeudesta vaatia
määräykseen oikaisua rakennusvalvontaviranomaiselta
säädetään 187 §:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan viranhaltijan
päätökseen asiassa, joka kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselta tai muulta kunnan viranomaiselta
on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei saa hakea muutosta
valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia
asianomaisen viranomaisen käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus).
Oikeus vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden
mukaan kuin asianosaisen valitusoikeus.

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus
rakennuslupapäätöksestä on: 1) viereisen tai vastapäätä olevan
alueen omistajalla ja haltijalla; 2) sellaisen kiinteistön omistajalla
ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös
voi olennaisesti vaikuttaa; 3) sillä, jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä 4)
kunnalla.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n mukaan jos valitusta ei ole tehty
määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen
ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään
tutkimatta.

Rakennusvalvontavirasto ei ole antanut tarkastuksen johdosta
maankäyttö- ja rakennuslain 150 a §:ssä tarkoitettua määräystä
tai määräyksiä. Koska määräyksiä ei ole annettu, niihin ei voi
myöskään vaatia oikaisua. XXXXX XXXXXXXn ja XXXXXX
XXXXXn tekemä oikaisuvaatimus tulee tämän johdosta jättää
tutkimatta.

PÖYTÄKIRJANOTE

Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään postitse oikaisuvaatimuksen
tekijöille.

Sovelletut oikeusohjeet
Perusteluissa mainitut

Liitteet Sijaintikartta
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Hallinto-oikeuden päätös
Loppukatselmuspöytäkirja
Rakennuslautakunnan lausunto
Rakennuslautakunnan päätös
Rakennuslupapäätös
Tarkastuspöytäkirja
Muutoslupapäätös
Oikaisuvaatimus ja sen täydennys

Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________
Päätös Asiassa käydyn keskustelun jälkeen rakennuslautakunta päätti

palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
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§ 245
RAKENNUSLAUTAKUNNAN TIEDUSTELUT

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat tiedustelut:

Jäsen Finne-Elonen tiedusteli mahdollisuutta sähköiseen
pöytäkirjan tarkastukseen. Virastopäällikkö Jääskeläinen totesi,
että asiaa selviteltiin noin vuosi sitten, ja silloin todettiin, että
rakennuslautakunnan pöytäkirjojen sähköinen tarkastus ei
toistaiseksi onnistu.

Virastopäällikkö Jääskeläinen tiedusteli, mikä olisi sopiva
ajankohta rakennuslautakunnan toivomalle tutustumisretkelle
seniorikohteeseen. Päätettiin päivämääräksi tiistai 18.10.
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§ 246
TÄMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta tarkasti tämän kokouksen pöytäkirjan
niiltä osin kuin lautakunnan päätös vastaa esittelijän tekemää
päätösehdotusta tai lautakunta on pannut asian pöydälle tai
palauttanut sen tai asia on poistettu esityslistalta.

VP9

§ 247
TÄMÄN KOKOUKSEN YLEISHALLINNOLLISTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti, että tämän kokouksen
yleishallinnolliset päätökset saadaan panna täytäntöön mahdollisista
valituksista huolimatta, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin
päätetä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan § 232–239, § 242–247

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki (365/1995) 91 §

2
VALITUSOSOITUS: RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA

Pöytäkirjan § 240–241

Valitusoikeus
Rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen saa hakea muutosta
kirjallisella valituksella. Valitusoikeus 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 sekä
- kunnalla
- Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee

purkamislupaa edellyttävän rakennuksen purkamista,
valitusoikeus rakennusluvasta on myös Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksella.

- Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

- Jos lupapäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se
on kumottu, oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta
valittamalla myös se, jolla on maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n
mukaan valitusoikeus asiassa

Valitusaika
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun
päätös on julkipanon jälkeen annettu.

Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
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ei työskennellä, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, 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

valittajalle voidaan toimittaa
- jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen

edustajansa tai asiamiehensä, tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana
on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta

Valituskirjelmä on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen
omakätisesti allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä

ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - asiamiehen on liitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla

osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä, jollei hän
ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-
oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
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00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Virka-aika: ma–pe 8.00–16.15

Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun
asiamiehen välityksellä taikka lähettää lähetin välityksellä, postitse,
faksina tai sähköpostina. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu
lähettäjän vastuulla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Sähköisesti (faksina tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on
oltava toimitettu niin, että se on määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa
tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on
säädetty tuomioistuinmaksulaissa.


