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Internetissä julkaistavasta pöytäkirjan versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot.

KOKOUSTIEDOT
KOKOUSAIKA Aika: 15.3.2016 klo 9.00 – 11.50
Paikka Rakennuslautakunnan kokoushuone, Siltasaarenkatu 13

OSALLISTUJAT Kauko Koskinen puheenjohtaja
Tuula Paalimäki varapuheenjohtaja, paikalla

§ 75 – 79
Tapio Klemetti jäsen
Pirjo Kivistö jäsen, paikalla § 75 – 78 ja

§ 80 – 88, poissa § 79
Noora Laak jäsen
Harri Lindell jäsen, paikalla § 75 – 78 ja

§ 80 – 88, poissa § 79
Jorma Loimukoski varajäsen
Tino Warinowski varajäsen

MUUT OSALLISTUJAT
Jorma Bergholm kaupunginhallituksen

edustaja, paikalla § 75 – 79
Lauri Jääskeläinen virastopäällikkö, esittelijä

§ 75 – 76, § 78 – 79
§ 87 – 88

Mikko Salmela hallintopäällikkö, esittelijä
§ 83 – 85

Henna Helander yliarkkitehti, esittelijä
§ 80 – 82

Tuula Lehtinen vs. yli-insinööri
Minna Mättö pöytäkirjanpitäjä
Ulpu Juvalainen rakennuslakimies
Marjukka Haavisto tiedottaja

Kokouksen aluksi pääsuunnittelija, arkkitehti Sarlotta Narjus
Arkkitehtitoimisto SARC:sta esitteli lautakunnalle hanketta, joka
koskee Maxim-elokuvateatterin laajennusta hotelliksi.

Tätä kokousta varten laadittu esityslista on pöytäkirjan yleisliitteenä.

KÄSITELLYT ASIAT § 75 – 88
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Koskinen Minna Mättö
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PÖYTÄKIRJAN Kokouksessa tämän pöytäkirjan § 87 kohdalla.
TARKASTAMINEN

____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan sisältämät lupapäätökset ovat olleet julkipantuina 17.3.2016 – 18.4.2016 välisenä
aikana. Pöytäkirja on 23.3.2016 pidetty tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä
rakennusvalvontavirastossa ja asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Helsinki 23.3.2016

Ulpu Juvalainen
pöytäkirjanpitäjä
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JÄSENET HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET

Puheenjohtaja
Koskinen Kauko Kok Sohlberg Merja
DI, KTM, kiinteistöneuvos ekonomi, hallitusammattilainen
Siimakuja 7, Malminkaari 5 p. 050-68711, merja.sohlberg@gmail.com
00780 Helsinki, 00700 Helsinki
p.t. 09-351 1155, 040-583 8503
f. 09-351 1153, kauko@kaukokoskinen.fi

Varapuheenjohtaja
Paalimäki Tuula Vihr Nordin Maria
arkkitehti arkkitehti
p. 040-411 9913, tuula@ateljeesaatio.fi p. 040-578 6772, maria.nordin@gmail.com

Jokelin Elisa Kok Loimukoski Jorma Tapio
lääketieteen lisensiaatti VT
elisa.jokelin@gmail.com Mannerheimintie 38 A 9

00100 Helsinki
p. +358 456090610, jorma.loimukoski@gmail.com

Klemetti Tapio Kok Halonen Mirja
KTM, toimitusjohtaja vakuusasiantuntija
Heinäsarantie 5 p. 040-504 0808, halonenms@gmail.com
00630 Helsinki
p. 050-624 86, tapio.klemetti@gmail.com

Nieminen Jarmo Vihr Warinowski Tino

Kivistö Pirjo SDP Salonen Tapani
Viestitie 21 toimitusjohtaja
00370 Helsinki
p. 040-758 1109, pirjo.kivisto@gmail.com

p. 050-573 7717, tapani32@hotmail.com

Laak Noora Vas Koponen Hannu
arkkitehtiopiskelija, TkK database specialist
Mechelininkatu 19 B 32 Tyynenmerenkatu 3 C 56
00100 Helsinki 00220 Helsinki
p. 050-520 3386, noora.laak@gmail.com koponenhannu@gmail.com

Lindell Harri PS Jovanovic Zorana
päätoimittaja
Katajanokanranta 17 F 53
00160 Helsinki
p. 020 792 0362, harri.lindell@hyvanolonmediat.fi

Finne-Elonen Laura RKP Vainio Dan
terveyskeskuslääkäri lärare, ekon. mag.
Dagmarinkatu 8 B 30 Hökblomstervägen 7 bostad 12
00100 Helsinki 00900 Helsingfors
p. 0400-818 701, laura.finne@fimnet.fi tel. 040-525 4864, dan.vainio@prakticum.fi

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJA VARALLA

Bergholm Jorma SDP Vainikka Mirka
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Sinnemäki Anni
Apulaiskaupunginjohtaja
Kaupunginkanslia, Pohjoisesplanadi 11-13, PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p.09 310 36010, anni.sinnemaki@hel.fi

ESITTELIJÄ SIJAINEN

Jääskeläinen Lauri Miller Kai
Virastopäällikkö (VP) Yli-insinööri
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto
PL 2300 PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26220, lauri.jaaskelainen@hel.fi p. t. 310 26328, kai.miller@hel.fi

Salmela Mikko Ruuska Pentti
Hallintopäällikkö (HP) Toimistopäällikkö
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto
PL 2300 PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26443, mikko.j.salmela@hel.fi p. t. 310 26218, pentti.ruuska@hel.fi .

Helander Henna Veijalainen Juha
Yliarkkitehti (YA) Toimistopäällikkö
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto
PL 2300 PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26448, henna.helander@hel.fi p. t. 310 26334, juha.veijalainen@hel.fi i

Miller Kai Levanto Risto
Yli-insinööri (YI) Toimistopäällikkö
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto
PL 2300 PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26328, kai.miller@hel.fi p. t. 310 26343, risto.levanto@hel.fi

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄT

Minna Mättö Juvalainen Ulpu
Rakennuslakimies Rakennuslakimies
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto
PL 2300 PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26442, minna.matto@hel.fi ulpu.juvalainen@hel.fi

Vehviläinen Juha
Rakennuslakimies
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26225, juha.vehvilainen@hel.fi

TIEDOTTAJA

Haavisto Marjukka
Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26446, marjukka.haavisto@hel.fi
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§ 75
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PÄÄTÖS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

VP2

§ 76
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti valita jäsen Klemetin
sekä jäsen Laakin tarkastamaan kokouksesta laadittavan
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
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§ 77
ILMOITUKSET VIRASTOPÄÄLLIKÖN TEKEMISTÄ PÖYTÄKIRJA- JA LOMAKE-
PÄÄTÖKSISTÄ

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen
virastopäällikön henkilöstöasiassa tekemiä lomakepäätöksiä
3.3.2016 § 10–12 sekä 9.3.2016 § 13 ja pöytäkirjapäätöksiä
8.3.2016 § 1–2.

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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§ 78
ILMOITUSASIOITA

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi ja tarpeellisin
osin noudatettavaksi.

Rakennusasiat

I
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 24.2.2016 numero 16/0163/5

II
Kaupunginhallituksen päätös 22.2.2016 § 176
HEL 2015-012915

III
Kaupunginhallituksen päätös 22.2.2016 § 177
HEL 2015-012917

IV
Kaupunginhallituksen päätös 29.2.2016§ 198
HEL 2015-013831

Muut asiat

V
Kaupunginvaltuusto 17.2.2016 § 42
HEL 2016-000474
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§ 79
RAKENNUSVALVONTAVIRASTON TOIMINTASUUNNITELMA 2016

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennuslautakunta päättää merkitä tiedoksi
rakennusvalvontaviraston toimintasuunnitelman vuodelle 2016.

Lisätiedot:
Jääskeläinen, Lauri, virastopäällikkö, puhelin 310 26220

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalain (365/1995) 91 §

LIITTEET
Liite Toimintasuunnitelma jaetaan esityslistan mukana

erillisenä liitteenä.

ESITTELIJÄ

Rakennusvalvontaviraston toimintasuunnitelma vuodelle 2016 on
laadittu koko vaalikauden kestäväksi tarkoitettujen tavoitteiden
pohjalta. Tavoitteet on ulotettu kattamaan myös vuosi 2017,
koska vie aikansa, ennen kuin kunnallisen vaalikauden
vaihtuessa vuoden 2017 kesäkuun alusta määritellään ja
hyväksytään koko kaupunkia koskevat strategiset tavoitteet.
Tavoitteissa on otettu huomioon kaupungin strategiaohjelma
2013–2016. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistus tulee myös
vaikuttamaan merkittävästi lähivuosien ja seuraavan kunnallisen
vaalikauden toimintaan. Virastotason painopisteet on laadittu
tuloskorttimuotoon, minkä pohjalta viraston kolme osastoa ovat
laatineet omat osastokohtaiset tuloskorttinsa. Jokaiselle
tuloskorttitavoitteelle on asetettu oma mittarinsa. Mittareiden
kautta voidaan tavoitteiden saavuttamista seurata ja tehdä
tarvittaessa korjaavia liikkeitä.

Tuloskortit on laadittu ensin virastotasolla viraston johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän seminaareissa (16.–17.4. ja
19.11.2015). Viraston yhteistoimintaryhmä on myös voinut niihin
vaikuttaa. Myös koko viraston Visiopäivillä syyskuussa 2015 on
tavoitteita käsitelty. Kukin osasto on työstänyt omat korttinsa.
Kortteihin sisältyvät tavoitteet toimivat tulos- ja
kehityskeskustelujen runkona.
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Tarkoituksena on, että tarvittavilta osin tuloskortteja ja niihin
sisältyviä tavoitteita tarkistetaan ja täsmennetään vuosittain.

Myös viraston tulospalkkiojärjestelmä perustuu
tuloskorttiajatteluun. Vuotta 2016 koskeva tulospalkkiojärjestelmä
on toimitettu ohjeiden edellyttämällä tavalla johtajistokäsittelyyn.

Toimintasuunnitelmaan sisältyy rakennuslautakuntaa koskeva
osio.

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että jäsenet Lindell ja Kivistö olivat poissa, kun asiassa
tehtiin päätös.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 10-0302-16-A

Hakija Senaattikiinteistöt

Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0291-0004
Haapaniemenkatu 4

Pinta-ala 6290 m²
Kaava 12174
Lainvoimaisuus 2013
Sallittu kerrosala 20900 m²
Rakennettu kerrosala 18748 m²
Alueen käyttö Toimitilarakennusten korttelialue (KTY)

Pääsuunnittelija Puumala Markku
arkkitehti
Arkk tsto Heikkinen-Komonen Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Toimistotalon purkaminen ja uuden toimistotalon

rakentaminen

Tontilta puretaan vuonna 1974 valmistunut, kahdeksan
kerroksinen toimistorakennus, jossa on kaksi kellarikerrosta.
Tontille rakennetaan kahdeksan kerroksinen toimistorakennus,
jossa on yksi kellarikerros ja pihakannen alla kaksitasoinen
pysäköintihalli. Museovirasto on lausunnossaan puoltanut
purkamista.

Rakennuksen katujulkisivut ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä.
Sisäpihalla julkisivut ovat lasitettua vaaleaa tiiltä. Rakennus liittyy
räystälinjaltaan tontilla 10-291-1 sijaitsevan naapurirakennuksen
räystäskorkoon ja tästä syystä kaksi ylintä kerrosta ovat
sisäänvedettyjä. Kahden ylimmän kerroksen julkisivut ovat lasia.
Katemateriaali on huopa ja sisäänvedetyllä osalla on viherkatto.
Vesikatolle sijoitetaan n. 1500 m2 aurinkopaneeleja.

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on aula-, kokous- ja
ravintolatiloja. Ylemmissä kerroksissa on muuntojoustavaa
monitilatoimistoa. Kerroskohtaisia IV-konehuoneita on jokaisessa
kerroksessa kaksi. Autohallin ja keittiön IV-konehuoneet
sijaitsevat kellarissa.
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Kellarissa on kolme väestösuojaa, jotka rauhan aikana palvelevat
sosiaalitiloina.

Piha sijoittuu kokonaisuudessaan autokanne päälle.

Rakennus ja piha-alue ovat esteettömät.

Tontilla on 350 polkupyöräpaikkaa, joista 330 on rakennuksissa.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on käsitellyt hanketta
ennakkotunnuksella 10-0106-16-E ja puoltanut suunnitelmaa
lausunnossaan 20.1.2016.

Tontin 10-291-5 autopaikat on asemakaavassa osoitettu tälle
tontille. Ne toteutetaan tämän luvan yhteydessä ja niistä
muodostetaan rasite.
Tonttien 10-291-1 ja 10-291-4 väliset rakennusrasitteet on
purettu.
Tonttien 10-291-11 ja 10-291-4 välinen valoaukkorasite puretaan.
Rasitteita koskevat hakemukset on toimitettu
rakennusvalvontavirastoon.

SELVITYKSET

Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio on tehty. Hanke
on katsottu riskitasoltaan keskimmäiseen R2 (1-3) luokkaan
kuuluvaksi. Riskiarviossa esitetään runkovaiheen toteutukseen
asiantuntijatarkastusta. Runkorakenteisiin sisältyy riskiarvion sekä
toimitetun rakennejärjestelmäkuvauksen mukaan vaativia
rakenteita.

Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu
kosteudenhallintaselvitys.

Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on
toimitettu rakennusvalvontavirastoon lupahakemuksen
yhteydessä.

Lisäksi hankkeesta on toimitettu: liikennemeluselvitys, runko- ja
tärinäselvitys sekä selvitys alustavista akustisista vaatimuksista,
purettavan rakennuksen haitta-aineselvitys ja lausunto maaperän
pilaantuneisuudesta.
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Energiaselvitys on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan
rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on B.

Lupahakemuksen liitteeksi on toimitettu alustava
pihasuunnitelma.

Kuuleminen Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita poikkeamisten
johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Käytetty kerrosala ylittää vähäisesti asemakaavassa sallitun 170
m2:llä (0,8 % rakennusoikeudesta). Hakija perustelee
poikkeamista sillä, että rakennusmassan linjat liittyvät ympäröiviin
rakennuksiin.

Rakennus ylittää tontin sisäisen rakennusrajan enimmillään 8,4
metrillä sisäpihan suuntaan / etelään päin ja 9,9 metrillä sisäpihan
suuntaan / itään päin. Hakija perustelee poikkeamista sillä, että
rakennusmassan linjat liittyvät ympäröiviin rakennuksiin ja tontin
kaikki rakennusoikeus saadaan käytettyä vaikka sisäpihan erillisiä
rakennusaloja ei käytetä.

Rakennusmassa sijoittuu osittain asemakaavassa yleiselle
jalankululle varatulle alueelle mutta ei estä yhteyden toteutumista.

Asemakaavassa edellytettyä selvitystä maaperän pilaantumisesta
päästään kattavasti tekemään vasta purkutyön edistymisen
myötä. Maaperän pilaantuneisuudesta on toimitettu lausunto ja
tarkempi tutkimus tehdään purkutyön edistyessä.

Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä, ne on esitetty naapureita
kuultaessa eikä niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille.
Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä ja perusteltuina.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus KäytettyRakennetaanPuretaanYhteensä
toimistorakennusten kerrosalaa18748 21466 18748 21466
kerrosalan ylitys /MRL 115§ 396 396
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Autopaikat Yhteensä 156
Rakennetaan 156

Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm
S1 421 3

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 33247 m²
Tilavuus 126920 m³
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 3.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 3.

Autosuoja RakMK E4.

Lausunnot

Lausunnon antaja Museoviraston lausunto
Lausunto pvm 02.03.2016
Lausunnon tulos puollettu
________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun luvan ja vahvistaa esitetyt

piirustukset seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontavirastolle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- pihasuunnitelma
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- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

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

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

Ennen luvan mukaisiin töihin ryhtymistä on hankkeeseen ryhtyvän
kutsuttava kokoon maankäyttö- ja rakennuslain 121 §:n mukainen
aloituskokous.

Purkamistyössä tulee huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta
ja suojauksesta erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Purkaminen on suoritettava siten, ettei ympäristölle aiheudu
haittaa pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten aineiden
vuoksi. Purkamistyössä on noudatettava kaupungin
ympäristösuojelumääräyksiä.

Purkutyö- ja suojaussuunnitelmissa on noudatettava
rakennesuunnittelijan laatimaa työselostusta. Suunnitelmat tulee
olla suunnittelijan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän hyväksymät
aloituskokoukseen mennessä.

Työmaalta poistettavat purkujätteet on kuljetettava käyttäen tiiviitä
lavoja ja kuormat on peitettävä.

Purkamistyön jälkeen tulee maaperän pilaantuneisuus selvittää
ennen uudisrakennustyön aloittamista luvan liitteeksi toimitetussa
lausunnossa ehdotetun PIMA-tutkimusohjelman mukaisesti.
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Työmaajärjestelyt tulee toteuttaa siten, että yleisen jalankulun ja
pyöräilyn sujuvuus ja turvallisuus taataan.

KOSTEUDENHALLINTA:
- Viimeistään uudisrakennuksen aloituskokouksessa tulee esittää
rakennushankkeeseen ryhtyvän kosteudenhallintaselvityksessä
ilmoitettu, ryhtyvän valitsema kosteudenhallintakonsultti.

- Työmaa-aikaisessa kosteudenhallinnassa on noudatettava em.
kosteudenhallintaselvityssä esitettyjä menettelyjä.

Uudisrakennuksen aloituskokouksessa tulee esittää rakenteiden
ja rakennusfysiikan toteutuksen tarkastukseen
asiantuntijatarkastuksen henkilöt ja laajuus.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
3,1, jonka johdosta rakennuksen ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä
rakennusvalvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennus
käyttöön.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on tarvittavat rasitteet oltava
perustettu ja purettu.

Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §, 117 a-i §, 118 §, 125 §, 127 §,
133 §, 135 §, 139 §, 171 §, 172 § ja 175 §

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Selvitys suunnittelijoista
Naapurin kuuleminen
Kerrosalalaskelma
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Museoviraston lausunto
Hankekuvaus
Pyöräpaikkalaskelma

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
18.03.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.
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Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Salla Mustonen
arkkitehti
puh. 310 26445

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 33-0239-16-A

Hakija Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulma perustettavan yhtiön lukuun

Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0254-0007
Luutnantinpolku 4

Pinta-ala 2987 m²
Kaava Asemakaava 12104
Lainvoimaisuus 2012
Alueen käyttö AK  Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Sääskilahti Eeva
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto HMV Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Kahden asuinkerrostalon rakentaminen.

Pääradan varrella sijaitsevaan suurkortteliin Luutnantinpolun
varteen rakennetaan kaksi 4-kerroksista lamellitaloa osaksi koko
katua reunustavaa yhtenäistä rakennusketjua. Kohteeseen on
suunniteltu vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas-ehdoin.

Hankkeeseen liittyen on kaupunkisuunnitteluviraston
virastopäällikkö tehnyt poikkeamispäätöksen HEL 2015-009675 T
10 04 01, 33-2640-15-S, 5045_12 koskien paikoitusta,
kerroslukumäärää sekä kerrosalajakaumaa.

Kortteliin on myönnetty rakennuslupa 33-2293-15-A radan
suuntaisen asuinrakennuskokonaisuuden sekä korttelin
yhteyskäyttöisen autosuojan rakentamiselle.

Pohjaratkaisu
Rakennukset ovat yksiportaikkoiset ja kytkeytyvät toisiinsa
lämmittämättömällä rakennuksen osalla, johon sijoittuu
parvekkeita polkupyöräsäilytykseen osoitettuine alustiloineen.
Rakennetaan yhteensä 50 asuntoa, joista pienin on 1 h+kt 28,5
m² ja suurin 4 h+kt 81 m². Asuntojen keskipinta-ala on 58 m².
Rakennetaan talopesula ja -sauna sekä varasto- ja
kiinteistöhuollon tilat. Osa yhteistiloista, kuten kerhotila, on
korttelin yhteiskäytössä. Asiasta on laadittu
yhteisjärjestelysopimus. Rakennetaan S1-luokan väestönsuoja
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Julkisivut
Julkisivut katusivustalla ovat paikalla muuratut ja pihasivustalla
rapatut. Katusivustan ylin kerros on konesaumattua teräspeltiä.
Parvekkeiden pielet ja taustaseinät ovat puuverhoillut.
Vesikattopinnat ovat peltiä.

Tontin käyttö
Pihajärjestelyt ovat koko korttelin yhteiskäytössä ja asiasta on
laadittu yhteisjärjestelysopimus. Paikoitus on keskitetty radan
varteen rakennettavaan autosuojaan. Tontille sijoitetaan yksi
liikkumisesteis- sekä yksi vierasautopaikka. Polkupyöräpaikoista
87 kpl (77 %) rakennetaan päätyyn sekä rakennukset kytkeviin
väliosiin ja 26 kpl pihalle. Jätejärjestelyt keskitetään
syväkeräysjärjestelmään.

Esteettömyys
Rakennukset piha-alueineen on suunniteltu esteettömiksi.

Selvitykset
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio on toimitettu.
Sen mukaan hanke on katsottu riskitasoltaan alimpaan R1 (1-3)
luokkaan kuuluvaksi.
Sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarviolomake on toimitettu.
Pelastusviranomaisen allekirjoittama muistio koskien hankkeen
paloturvallisuutta on toimitettu.
Lisäksi hanketta koskien on toimitettu pohjarakennussuunnitelmat
selvityksineen.

Lausunnot
Kaupunkikuvaneuvottelukunta on lausunnossaan 16.09.2015 (33-
2639-15-E) katsonut, että hanke täyttää luvan myöntämisen
edellytykset pihajärjestelyihin liittyvällä ehdolla sekä
julkisivumateriaalia koskevalla huomautuksella.

Hankkeen luonnossuunnitelmia on käsitelty alueryhmässä
poikkeamispäätöksen arviointivaiheessa 3.6.2015, jolloin sekä
poikkeamispäätöstä edellyttävät että vähäiset poikkeamat on
katsottu hyväksyttäviksi huomautuksin, jotka suunnitelmiin
sittemmin on täsmennetty.

Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan
rakennuksien suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.
Rakennus noudattaa asemakaavan edellyttämällä tavalla
matalaenergiarakentamisen periaatteita.
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Kuuleminen Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita poikkeamisten
johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeamispäätöksessä hyväksytyn lisäksi hankkeessa on
seuraavat asemakaavapoikkeamat:
- rakennusalarajoista, rakennusmassan kulkuaukon sijainnista
sekä rakennusalarajoista, joissa on nuolimerkintä on poikettu.
Hakija perustelee poikkeamat tarkoituksenmukaisiksi
parantamaan asuntojen toiminnallisuutta
- kerhotila toteutetaan tonteille 6 ja 7 kolmena erillisenä tilana
helpottamaan käyttöä eri yhtiöiden välillä. Osa kerhotilasta
sijoitetaan asemakaavasta poiketen. Kerhotilaa on tonteilla 6 ja 7
yhteensä 270 m² asemakaavassa vaaditun 300 m² sijaan
perusteena pohjoisreunassa sijaitseva peruskorjattava suojeltu
rakennus, johon on sijoitettavissa sen omat yhteiskäyttötilat (ko.
rakennuksessa on soveliasta yhteiskäyttötilaa, kuten luentosali).
- parvekkeet tuetaan maasta, jolloin ne myös rajaavat maantason
asuntopihoja.
- jätteenkeräys toteutetaan tontille sijoitettavana
syväkeräysjärjestelmiä
- lamellien väleihin määrätyt viherhuoneet toteutetaan
parvekkeina ja terasseina.
- pesuloiden määrä on kaavan mukaan 1 / 30 as, mistä seuraten
tontille tulisi yhteensä kaksi pesulaa. Suunnitelmassa pesuloita on
yksi. Lisäksi jokaisessa asuinhuoneistoissa on mahdollisuus
pyykinpesukoneen ja kuivausrummun käyttöön sekä
pyykinsäilytystila.

Jätejärjestelyiden sijoituspaikkaa lukuunottamatta ei
kaupunkikuvaneuvottelukunnalla eikä alueryhmällä ole ollut
huomautettavaa poikkeamiin. Syväkeräysjärjestelmän sijaintia on
muutettu huomautusta noudattavaksi.
Poikkeamat ovat perustellut, vähäiset ja hyväksyttävät.

Rakennusoikeus 9950 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä ennen tonttijakoa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa:
1. 1. kerroksen asuntoihin lasikuisteja ja viherhuoneita enintään 7
m²/asunto
2. asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja,
talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja,
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väestönsuojia, harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja
enintään 20 % asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi
3. ilmanvaihtokonehuoneita kaikkiin kerroksiin ja ullakolle
4. kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittävää tilaa, mikäli
se lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin
kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien
yläpuolella olevissa kerroksissa tästä johtuva kerrosalan ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 % asemakaavaan
merkitystä kerrosalasta. ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä
saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asuntotyyppien
kehittämisessä
5. korttelin korkeimman rakennuksen ylimpään kerrokseen tulee
rakentaa parvekkeella tai terassilla varustettu sauna tai
monikäyttötila asukkaiden käyttöön. Vastaavat tilat saa rakentaa
kaikkiin asuinkerrostaloihin suojeltua rakennusta lukuunottamatta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus KäytettyRakennetaanPuretaanYhteensä
asuinkerrosalaa 3206 3206
lisäkerrosalaa 2 519 519
lisäkerrosalaa 3 126 126
lisäkerrosalaa 4 203 203
lisäkerrosalaa 5 42 42
MRL 115 § 3 mom. 161 161

Autopaikat Rakennetut 34
Kiinteistön ulkopuoliset 32
Yhteensä 34

Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm
S1 73 1

Hankkeen laajuus

Kokonaisala 4280 m²
Tilavuus 12999 m³
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 3.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 3.
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Irtaimistovaraston kantavat rakennusosat taulukko 6.2.1 sarake 2.
Irtaimistovaraston rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 2.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun luvan ja vahvistaa esitetyt

piirustukset seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontavirastolle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kiinteistövirastolta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

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

Aloituskokoukseen mennessä on hankkeeseen nimettävä
rakennustyön aikaisesta sää- ja olosuhdesuojauksesta vastaava
henkilö. Rakennusaikaisen kosteudenhallinnan selvitys
toimitetaan ennen töiden aloittamista.
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Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1.0, jonka johdosta rakennuksien ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja on esitettävä
rakennusvalvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennus
käyttöön.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117a-117i §, 125 §,
133 §, 135 §, 171 §, 172 § ja 175 §

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
Poikkeamispäätös
Kerrosalaselvitys
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen yhteistilat
Yhteisjärjestelysopimus
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Hankeselostus
Alueryhmän kokousmuistio
Naapurikuulemisasiakirjat
Pelastuslaitosmuistio
Poikkeamaselvitys

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
18.03.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh. 310 26324

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 33-0254-16-A

Hakija Asunto Oy Helsingin Luutnantti perustettavan yhtiön lukuun

Rakennuspaikka Kaarela, 091-033-0254-0006
Luutnantinpolku 6

Pinta-ala 6977 m²
Kaava 12104
Lainvoimaisuus 2012
Sallittu kerrosala 9950 m²
Alueen käyttö AK  Asuinkerrostalojen korttelialue

Pääsuunnittelija Sääskilahti Eeva
arkkitehti
Arkkitehtitoimisto HMV Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Rakennetaan neljä asuinkerrostaloa, puretaan

varastorakennus.

Pääradan varrella sijaitsevaan suurkortteliin Luutnantinpolun
varteen rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa osaksi koko katua
reunustavaa yhtenäistä rakennusketjua sekä kaksi pistetaloa.
Kohteeseen on suunniteltu vapaarahoitteisia omistusasuntoja
Hitas-ehdoin.

Paikalla oleva, 1950-luvulla rakennettu maatalouden
tutkimuslaitoksen toimintaan liittynyt varastorakennus puretaan.

Hankkeeseen liittyen on kaupunkisuunnitteluviraston
virastopäällikkö tehnyt poikkeamispäätöksen HEL 2015-009675 T
10 04 01, 33-2640-15-S, 5045_12 , koskien paikoitusta,
kerroslukumäärää sekä kerrosalajakaumaa.

Kortteliin on myönnetty rakennuslupa 33-2293-15-A radan
suuntaisen asuinrakennuskokonaisuuden sekä korttelin
yhteyskäyttöisen autosuojan rakentamiselle.

Pohjaratkaisu
Katusivustan rakennukset ovat 4-kerroksiset, kaksiportaikkoiset ja
kytkeytyvät toisiinsa lämmittämättömällä rakennuksen osalla,
johon sijoittuu parvekkeita ja terasseja polkupyöräsäilytykseen
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osoitettuine alustiloineen. Korttelin keskelle sijoittuvat
rakennukset ovat yksiportaikkoiset ja 4-kerroksiset. Rakennetaan
yhteensä 97 asuntoa, joista pienin on 2 h+kt 36 m² ja suurin 4
h+kt 86 m². Asuntojen keskipinta-ala on 56 m². Rakennetaan
talopesula ja -sauna sekä varasto- ja kiinteistöhuollon tilat. Osa
yhteistiloista, kuten kerhotila, on korttelin yhteiskäytössä. Asiasta
on laadittu yhteisjärjestelysopimus. Rakennetaan kaksi S1-luokan
väestönsuojaa.

Julkisivut
Julkisivut katusivustalla ovat paikalla muuratut ja pihasivustalla
rapatut. Katusivustan ylin kerros on konesaumattua teräspeltiä.
Parvekkeiden pielet ja taustaseinät ovat puuverhoillut.
Vesikattopinnat ovat peltiä.

Tontin käyttö
Pihajärjestelyt ovat koko korttelin yhteiskäytössä ja asiasta on
laadittu yhteisjärjestelysopimus. Paikoitus on keskitetty radan
varteen rakennettavaan autosuojaan. Tontille sijoitetaan yksi
liikkumisesteis- sekä yksi vierasautopaikka. Polkupyöräpaikoista
166 kpl rakennetaan rakennukset kytkeviin väliosiin ja 54 kpl
pihalle. Jätejärjestelyt keskitetään syväkeräysjärjestelmään.

Esteettömyys
Rakennukset piha-alueineen on suunniteltu esteettömiksi.

Selvitykset
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio on toimitettu.
Sen mukaan hanke on katsottu riskitasoltaan alimpaan R1 (1-3)
luokkaan kuuluvaksi.
Sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarviolomake on toimitettu.
Pelastusviranomaisen allekirjoittama muistio koskien hankkeen
paloturvallisuutta on toimitettu.
Lisäksi hanketta koskien on toimitettu pohjarakennussuunnitelmat
selvityksineen.

Lausunnot
Kaupunkikuvaneuvottelukunta on lausunnossaan 16.09.2015 (33-
2639-15-E) katsonut, että hanke täyttää luvan myöntämisen
edellytykset pihajärjestelyihin liittyvällä ehdolla sekä
julkisivumateriaalia koskevalla huomautuksella.

Hankkeen luonnossuunnitelmia on käsitelty alueryhmässä
poikkeamispäätöksen arviointivaiheessa 3.6.2015, jolloin sekä
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poikkeamispäätöstä edellyttävät että vähäiset poikkeamat on
katsottu hyväksyttäviksi huomautuksin, jotka suunnitelmiin
sittemmin on täsmennetty.

Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan
rakennuksien suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.
Rakennus noudattaa asemakaavan edellyttämällä tavalla
matalaenergiarakentamisen periaatteita.

Kuuleminen Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita poikkeamisten
johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen vireille tulosta.
Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamiset perusteluineen

Poikkeamispäätöksessä hyväksytyn lisäksi hankkeessa on
seuraavat asemakaavapoikkeamat:
- rakennusalarajoista, rakennusmassan kulkuaukon sijainnista
sekä rakennusalarajoista, joissa on nuolimerkintä on poikettu.
Sisäpihan lamellit on lyhennetty yhden portaan pistetaloiksi.
Hakija perustelee poikkeamat tarkoituksenmukaisiksi
parantamaan ulkoalueiden käyttökelpoisuutta ja asuntojen
toiminnallisuutta
- kerhotila toteutetaan tonteille 6 ja 7 kolmena erillisenä tilana
helpottamaan käyttöä eri yhtiöiden välillä. Osa kerhotilasta
sijoitetaan asemakaavasta poiketen. Kerhotilaa on tonteilla 6 ja 7
yhteensä 270 m² asemakaavassa vaaditun 300 m² sijaan
perusteena pohjoisreunassa sijaitseva peruskorjattava suojeltu
rakennus, johon on sijoitettavissa sen omat yhteiskäyttötilat (ko.
rakennuksessa on soveliasta yhteiskäyttötilaa, kuten luentosali).
- parvekkeet tuetaan maasta, jolloin ne myös rajaavat maantason
asuntopihoja.
- jätteenkeräys toteutetaan tontille sijoitettavana
syväkeräysjärjestelmänä
- lamellien väleihin määrätyt viherhuoneet toteutetaan
parvekkeina ja terasseina.
- pesuloiden määrän tulee asemakaavan mukaan olla 1 / 30 as,
mistä seuraten tontille tulisi yhteensä neljä pesulaa.
Suunnitelmassa pesuloita on yksi. Lisäksi jokaisessa
asuinhuoneistoissa on mahdollisuus pyykinpesukoneen ja
kuivausrummun käyttöön sekä pyykinsäilytystila. Rakennetaan
erillisiä kuivaushuoneita.
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Kaupunkikuvaneuvottelukunnalla ja alueryhmällä ei ole ollut
huomautettavaa poikkeamiin.
Poikkeamat ovat perustellut, vähäiset ja hyväksyttävät.

Rakennusoikeus 9950 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä ennen tonttijakoa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa:
1. 1. kerroksen asuntoihin lasikuisteja ja viherhuoneita enintään 7
m²/asunto
2. asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja, saunoja,
talopesuloita, kuivaus- ja jätehuoneita, teknisiä tiloja,
väestönsuojia, harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja
enintään 20 % asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi
3. ilmanvaihtokonehuoneita kaikkiin kerroksiin ja ullakolle
4. kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m² ylittävää tilaa, mikäli
se lisää viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja mikäli kukin
kerrostasanne saa riittävästi luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien
yläpuolella olevissa kerroksissa tästä johtuva kerrosalan ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensä enempää kuin 5 % asemakaavaan
merkitystä kerrosalasta. ylitys voi olla tätä suurempi, mikäli sillä
saavutetaan erityistä hyötyä rakennus- tai asuntotyyppien
kehittämisessä
5. korttelin korkeimman rakennuksen ylimpään kerrokseen tulee
rakentaa parvekkeella tai terassilla varustettu sauna tai
monikäyttötila asukkaiden käyttöön. Vastaavat tilat saa rakentaa
kaikkiin asuinkerrostaloihin suojeltua rakennusta lukuunottamatta.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus KäytettyRakennetaanPuretaanYhteensä
asuinkerrosalaa 6105 6105
lisäkerrosalaa 2 563 563
lisäkerrosalaa 3 214 214
lisäkerrosalaa 4 322 322
lisäkerrosalaa 5 41 41
Varastorakenus 435 -435
MRL 115 § 3 mom. 342 342

Autopaikat Rakennetut 66
Kiinteistön ulkopuoliset 64
Yhteensä 66

Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm
S1 149.5 2
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Hankkeen laajuus

Kokonaisala 8272 m²
Tilavuus 26152 m³
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

RakMK E1:
Kantavat rakenteet taulukko 6.2.1 sarake 3.
Osastoivat rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 3.

Irtaimistovaraston kantavat rakennusosat taulukko 6.2.1 sarake 2.
Irtaimistovaraston rakennusosat taulukko 7.2.1 sarake 2.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun luvan ja vahvistaa esitetyt

piirustukset seuraavin määräyksin:

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

- Vastaava työnjohtaja
- Iv-työnjohtaja
- Kvv-työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
rakennusvalvontavirastolle seuraavat erityissuunnitelmat:

- hulevesisuunnitelma
- iv-suunnitelmat
- kvv-suunnitelmat
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kiinteistövirastolta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
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- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- loppukatselmus

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

Aloituskokoukseen mennessä on hankkeeseen nimettävä
rakennustyön aikaisesta sää- ja olosuhdesuojauksesta vastaava
henkilö. Rakennusaikaisen kosteudenhallinnan selvitys
toimitetaan ennen töiden aloittamista.

Hakijan on pidettävä huolta siitä, ettei ympäristölle aiheudu
haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden
ympäristölle haitallisten aineiden vuoksi. Purkamistyössä tulee
huolehtia asianmukaisesta työsuorituksesta ja suojauksesta
erityisesti haitallisten aineiden osalta.
Työmaalta poistettavat purkujätekuormat on kuljetettava käyttäen
tiiviitä lavoja ja kuormat on peitettävä.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
1.0, jonka johdosta rakennusten ilmanvuotoluku on mitattava ja
allekirjoitettu ilmanpitävyyden mittauspöytäkirja esitettävä
rakennusvalvontavirastolle viimeistään otettaessa rakennus
käyttöön.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Rakennuksista on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115 §, 117 §, 117a-117i §, 125 §,
127 §, 133 §, 135 §, 139 §, 171 §, 172 § ja 175 §

________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
Poikkeamispäätös
Kerrosalaselvitys
Asuinkerrostalojen ja rivitalojen yhteistilat
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
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Kerrosalalaskelma
Yhteisjärjestelysopimus
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Hankeselostus
Alueryhmän kokousmuistio
Naapurikuulemisasiakirjat
Poikkeamaselvitys

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
18.03.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Ulla Vahtera
arkkitehti
puh. 310 26324

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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PÄÄTÖS MUUTOKSENHAKUUN

Tunnus 43-0007-15-OIK

Muutoksenhakija Asunto Oy Herttoniemen Majakka

Rakennuspaikka Herttoniemi, 091-043-0255-0002
Neitojenpolku 22

Kaava 10250
Lainvoimaisuus 1996

Muutoksenhaun kohde
43-1903-14-C

Päättäjä lupayksikön päällikkö
Päätöspvm 24.02.2015 § 141
________________________________________________________________________________
Esittelijän perustelut OIKAISUVAATIMUS KAHTA AUTOPAIKKAA KOSKEVASTA

TOIMENPIDELUPAPÄÄTÖKSESTÄ

RAKENNUSPAIKKA JA RAKENNUSLUPA

Rakennuspaikka on Herttoniemenrannassa osoitteessa
Neitojenpolku 22 sijaitseva Helsingin kaupungin omistama tontti
91-43-255-2. Tonttia hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Asunto
Oy Herttoniemen Majakka. Tontille on rakennettu
rakennuslautakunnan 19.10.1999 §:n 841 kohdalla myöntämän
rakennusluvan, tunnus 43-2133-A-99, nojalla kaksi nelikerroksista
asuinrakennusta siten, että yksi asuinhuoneisto sijaitsee kuitenkin
viidennessä kerroksessa. Rakennuksissa on yhteensä 50
asuinhuoneistoa.

Tontilla on voimassa asemakaava numero 10250 vuodelta 1996.
Asemakaavassa tontille rakennettavaksi sallittu asuntokerrosalan
enimmäismäärä on 4650 kem2. Rakennusluvassa on sallittu
rakennettavaksi asuntokerrosalaa yhteensä 4645 kem2.

Asemakaavan edellyttämä autopaikkojen vähimmäismäärä on:
asunnot 1 ap/120 kem2. Näin ollen autopaikkoja on tullut
rakentaa vähintään 38 kappaletta. Asemakaavamääräyksen
mukaan autopaikat tulee sijoittaa LPA-korttelialueille
lukuunottamatta liikuntavammaisille tarkoitettuja autopaikkoja,
jotka voi sijoittaa porraskäytävien läheisyyteen enintään 1 ap
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asuinkerrosalan 2000 m2 kohti.

Rakennusluvan yhteydessä on ratkaistu asemakaavan
edellyttämän 38 autopaikan sijoittelu. Autopaikat on sijoitettu
asemakaavan mukaisesti siten, että 36 autopaikkaa on
rakennuspaikan tontin 91-43-255-2 länsipuolella sijaitsevilla
asemakaavan LPA-tonteilla 91-43-255-1 ja 91-43-257-2. Nämä
kaksi tonttia sijaitsevat molemmin puolin Reginankujaa. Lisäksi
kaksi liikkumisesteisille tarkoitettua autopaikkaa on tontilla 91-43-
255-2 tontin rakennuksen A-portaan edustalla.

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTUS JA LOPPUKATSELMUS

Rakennusluvan yhteydessä pääpiirustuksena hyväksytyssä
asemapiirustuksessa on merkitty kaksi A-portaan edustalle
sijoitettua autopaikkaa. Näiden autopaikkojen ja Neitojenpolun
välinen alue on asemapiirustuksessa merkitty istutettavaksi.
Asemakaavassa tätä aluetta ei ole merkitty istutettavaksi kuin
hyvin vähäiseltä osin siten, että Neitojenpolun varrella on tontin
koko pihan leveydellä hyvin kapea istutusalue.

Rakennusvalvontavirastoon erityissuunnitelmana toimitetussa,
7.9.1999 päivätyssä, istutussuunnitelmassa tätä kyseistä aluetta
ei ole merkitty istutettavaksi, vaan alue on asvalttia. Tälle alueelle
sijoitettiin rakennustöiden yhteydessä kaksi lisäautopaikkaa.

Rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt rakennusluvan tunnus
43-2133-A-99 nojalla suoritetut rakennustyöt 13.6.2001 pidetyssä
lopullisessa loppukatselmuksessa.

ILMIANTO JA TOIMENPIDELUPA

Asunto Oy Herttoniemen Majakan osakkeenomistaja-asukas teki
syksyllä 2013 rakennusvalvontavirastolle ilmiannon kahdesta
luvatta rakennetusta autopaikasta. Rakennusvalvontaviraston
jatkuva valvonta kehotti 4.11.2013 päivätyllä kehotuskirjeellä
yhtiötä poistamaan autopaikat, ellei niiden paikoillaan
pysyttämiselle ole saatu lupaa määräaikaan (27.6.2014)
mennessä.

Asunto Oy Herttoniemen Majakka jätti 11.6.2014
rakennusvalvontavirastoon toimenpidelupahakemuksen, jossa
haettiin lupaa säilyttää v. 2000 rakennetut 2 kpl asemakaavan
vastaista autopaikkaa. Rakennusvalvontaviraston lupayksikön
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päällikkö teki lupahakemuksen johdosta päätöksensä 24.2.2015 §
141. Lupayksikön päällikkö eväsi haetun toimenpideluvan. Luvan
tunnus on 43-1903-14-C.

Lupayksikön päällikkö perusteli päätöstään muun ohella
seuraavasti: "Hakijan perustelut kaikki on esitetty yksityisestä
taloyhtiön näkökulmasta; yleisiä syitä ei mainita. Hakija ei ole
osoittanut hakemansa autopaikkajärjestelyn sisältyvän
kiinteistöviraston tontin 43 255/2 tontinvuokrasopimukseen tai sen
pysyvyyden tulleen varmistetuksi muulla
rakennusvalvontaviraston loppukatselmuksessa hyväksyttävissä
olleella tavalla. Hakija ei myöskään ole osoittanut
kaupunkisuunnitteluviraston puoltaneen tai puoltavan
poikkeamista Neitojenpolkuun liittyvästä
asemakaavamääräyksestä. Myös on jäänyt osoittamatta, kuinka
pysäköitäväksi vietävät ajoneuvot olisivat sääntöjä noudattaen ja
luvallisesti ajettavissa tontin sille osalle, jolla säilytettäväksi
ehdotettu parkkitila sijaitsee."

OIKAISUVAATIMUS

Asunto Oy Herttoniemen Majakka on tehnyt lupayksikön päällikön
toimenpidelupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus
on toimitettu rakennusvalvontavirastoon muutoksenhakuajan
kuluessa 13.3.2015.

Yhtiö hakee ensisijaisesti muutosta rakennusvalvontaviraston
päätökselle evätä toimenpidelupa kahden kaavasta poikkeavan
autopaikan säilyttämiseksi. Toissijaisesti yhtiö hakee oikaisua
lupamääräysten täyttämiseksi suoritettaville toimenpiteille
annetun määräajan kumoamista.

Yhtiö perustelee muutoksenhakuaan seuraavilla seikoilla:

Pihalle rakennetut 4 parkkipaikkaa on hyväksytty käyttöön
loppukatselmuksessa 13.6.2001. Parkkipaikat on rakennettu 14
vuotta sitten. Oikaisuvaatimukseen oikeutetut tahot eivät ole
olemassa olevasta tilanteesta 14 vuoteen valittaneet. Yhtiön
hallitukselle tai isännöitsijälle ei ole tullut tietoon minkäänlaista
haittaa kyseisistä parkkipaikoista.

Kiinteistön jätehuolto toteutetaan ajamalla Neitojenpolun poikki
ko. parkkipaikalle. Kahden ylimääräisen autopaikan aiheuttama
lisäliikenne Neitojenpolun poikki on merkityksettömän pientä.
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Kaavan tarkoittama yhtenäinen istutuskaista katkeaa erilaisten
liittymien vuoksi toistuvasti koko Neitojenpolun matkalla. Teknisiä
esteitä paikkojen säilyttämiselle ei ole. Asvaltoidun alueen
keskellä on sadevesikaivo, joten pintavesien pois johtaminen on
kunnossa.

Yleisenä syynä kaavasta poikkeamisena voidaan pitää alueella
olevaa jatkuvaa pulaa parkkipaikoista. Päätöksen mukainen jo
olemassa olevien parkkipaikkojen purkaminen pahentaa
ongelmaa entisestään.

Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet ovat esityslistan liitteenä.

Oikaisuvaatimusasian valmistelun aikana
rakennusvalvontavirasto pyysi vielä 23.2.2016 lähettämällään
sähköpostikirjelmällä yhtiöltä vastauksia tiettyihin kysymyksiin.
Yhtiö antoi pyydetyt vastaukset sähköpostikirjelmässään
2.3.2016. Näissä vastauksissaan yhtiö toteaa seuraavaa:

Taloyhtiön asukkaat eivät ole missään vaiheessa esittäneet, että
paikoista olisi haittaa tai vaaraa asukkaille. Myöskään (nimetty
ilmiannon tekijä) ei ole yhtiön hallitukselle sellaista esittänyt.
Asiasta asukkaiden kanssa keskusteltuamme tuli esiin seikka,
joka puoltaa paikkojen olemassaoloa. Yhtiön jätehuone sijaitsee
ko. alueen reunassa, jolloin jätteen kuljetus on sujuvampaa ja
turvallisempaa, kun asvaltoitu alue on laajempi ja tilavampi.

Naapuriyhtiöiden asukkaat tai hallitukset eivät ole missään
vaiheessa ottaneet puheeksi tai muulla tavoin esittäneet
mielipiteitä kyseisistä parkkipaikoista tai niihin liittyvästä
liikenteestä As Oy Herttoniemen Majakan hallitukselle.

Kyseessä on kaavamääräykseen liittyvä vähäinen poikkeama,
jonka syntyyn taloyhtiö ei ole ollut vaikuttamassa.

Yhtiön vastauskirjelmä on esityslistan liitteenä.
________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hyväksyä Asunto Oy Herttoniemen

Majakan tekemän oikaisuvaatimuksen rakennusvalvontaviraston
lupayksikön päällikön toimenpidelupapäätöksestä 24.2.2015 §
141 ja muuttaa lupayksikön päällikön päätöstä sekä myöntää
Asunto Oy Herttoniemen Majakalle luvan pysyttää yhtiön
hallitsemalle tontille 91-43-255-2 rakennuksen A-portaan
edustalle Neitojenpolun läheisyyteen sijoitetut kaksi autopaikkaa.
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Rakennuslautakunta päättää poistaa lupayksikön päällikön
toimenpidelupapäätöksessä olevan seuraavan lauseen: Haettu
lupa myönnetään kahden liikkumisesteisille tarkoitetun
autopaikan paikallaan pysyttämiseksi.

Rakennuslautakunta päättää poistaa lupayksikön päällikön
toimenpidelupapäätöksessä olevat seuraavat lupamääräykset:

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Rakennusvalvontavirastolta: loppukatselmus.

Liikkumisesteisten käyttöön varattujen kahden autopaikan (á 360
cm x 500 cm) tulee olla merkittyinä kilvin ja kestopäällysteeseen
maalatuin, yleisesti käytössä olevin ISA-tunnuksin. - ISA-tunnus
on standardoitu symboli (International Symbol of Access).

Luvattoman pysäköinnin mahdollistanut kestopäällystetty pihan
osa tulee määräajassa saattaa vastaamaan voimassa olevan
asemakaavan edellyttämää ja vahvistetun asemapiirustuksen
tarkoittamaa tilaa.

Lupamääräysten täyttämiseksi suoritettavat toimenpiteet on
hoidettava 31.10.2015 mennessä.

Rakennuslautakunta perustelee päätöksensä seuraavasti:

Rakennuslautakunta on myöntänyt Asunto Oy Herttoniemen
Majakalle rakennusluvan 19.10.1999 § 841. Luvan tunnus on 43-
2133-A-99. Rakennusvalvontavirasto on hyväksynyt
rakennusluvan tunnus 43-2133-A-99 nojalla suoritetut
rakennustyöt 13.6.2001 pidetyssä lopullisessa
loppukatselmuksessa. Nyt tarkoitetut kaksi autopaikkaa on ollut jo
tuolloin rakennettu.

Rakennuslautakunta toteaa, että autopaikkojen sijoittaminen
poikkeaa vähäisesti tontilla voimassa olevassa asemakaavassa
numero 10250 osoitetusta järjestelystä. Rakennuslautakunta
katsoo, että autopaikkojen voidaan kuitenkin katsoa soveltuvan
tähän paikkaan ja että järjestelyllä ei aiheuteta tarpeetonta haittaa
naapurille eikä myöskään Asunto Oy Herttoniemen Majakan
hallitseman kiinteistön asukkaille.
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Rakennuslautakunta toteaa, että Asunto Oy Herttoniemen
Majakan omistamissa rakennuksissa on yhteensä 50 asuntoa.
Näille asunnoille on rakennusluvan 19.10.1999 § 841 mukaan
varattu käyttöön yhteensä 36 autopaikkaa. Lisäksi tontin pihalle
on tässä luvassa sallittu sijoitettavaksi kaksi liikkumisesteisille
tarkoitettua autopaikkaa.

Rakennuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevien kahden
autopaikan sijoittaminen tontin pihalle voidaan myöntää
toimenpideluvan yhteydessä vähäisenä poikkeamisena
asemakaavan määräyksestä.

Erityisenä syynä luvan myöntämiselle on, että kahden uuden
autopaikan hyväksymiselle on katsottava olevan perusteltu syy
otettaessa huomioon Asunto Oy Herttoniemen Majakan
omistamien asuntojen lukumäärä ja vuonna 1999 myönnetyn
rakennusluvan mukainen yhtiön käytössä olevien autopaikkojen
kokonaismäärä.

Rakennuslautakunta toteaa lisäksi, että lupayksikön päällikön
lupapäätöksessä olevat lupamääräykset on poistettava, koska
nämä lupamääräykset liittyivät evättyyn lupaan.

Rakennuslautakunta toteaa vielä, että liikkumisesteisille
tarkoitettuja kahta autopaikkaa koskeva lupayksikön päällikön
päätöksen lause sekä näitä autopaikkoja koskeva lupamääräys
on myös poistettava, koska toimenpidelupahakemus ei edes
koskenut näitä kahta autopaikkaa. Näiden kahden autopaikan
rakentamiselle on myönnetty lupa jo rakennuslautakunnan
rakennuslupapäätöksessä 19.10.1999 § 841.

PÖYTÄKIRJANOTE

Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään postitse luvanhakijayhtiölle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 116 §, 117 §, 126 §, 126 a §, 130 §,
135 §, 138 §, 175 §, 187 § ja 192 §.

Liitteet Valokuvia
Sijaintikartta
Asemakaava
Asemapiirustus vuodelta 1999
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Jätehuoneen sijainti
Lisäselvitys
Oikaisuvaatimus ja sen liitteet
Rakennuslupapäätös vuodelta 1999
Rakennusluvan loppukatselmuspöytäkirjat
Rakennusluvan pääpiirustuksia
Toimenpidelupapäätös liitteineen

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
18.03.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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HALLINTOPAKKOPÄÄTÖS

Tunnus 54-0005-16-HAL

Rakennuspaikka Vuosaari, 091-054-0207-0007
Hiidenmaankatu 6b

________________________________________________________________________________
Esittelijä KANTELU RAKENNUSVALVONTAVIRASTON

RAKENNUSTEKNISEN OSASTON KAHDEN
TARKASTUSINSINÖÖRIN TOIMINNASTA

XXXXXX XXXXXXX toteaa 22.1.2016 rakennusvalvontavirastoon
saapuneessa kantelussaan seuraavaa:

Pyydän selvitystä Helsingin rakennusvalvontaviraston toimista
koskien ko. yhtiössä. Olen työskennellyt kohteessa maalarina pari
viikkoa. Heti, kun menin työmaalle, huomasin vakavia puutteita
mm. sähkötöiden keskeneräisyydessä.

Asunto, Hiidenmaankatu 6 B 5, josta kuvakin on, siihen muutettiin
viime viikon perjantaina. Kuva on muuttopäivältä.

Tein kirjallisen kyselyn tilanteesta, onko ko. asuntoon annettu
muuttolupa, viime viikolla ja soitin myös alueen
tarkastusinsinöörille Marja (Mirja, käsittelijän huomautus.)
Impolalle. Kerroin hänelle tilanteesta. Hän kehotti minua olemaan
yhteydessä hankkeen rakennuttajaan. Impolan mielestä
kannattaisi muutenkin vain pitää huolta omasta tontista eikä
ryhtyä puuttumaan asioihin, joiden taustoja ei tiedä.

Sain kohteen tarkastusinsinööriltä kirjallisen vastauksen, että
osassa asuntoja oli tehty osittainen loppukatselmus ja osa
asunnoista oli siinä kunnossa, ettei katselmusta ole voitu tehdä.
Sähkötyöt on oltava tehtynä ja tarkastettuna ennen muuttoa.

Lähetin hänelle ko. kuvan muuttopäivänä ja kysyin, onko hänen
mielestään muuttokunnossa. En saanut vastausta.

Viime viikon perjantaina työmaalla kävi myös työsuojelupiirin
tarkastaja. Hänen raportistaan käy ilmi, että tähänkin asuntoon on
tehty loppukatselmus hyväksytysti 18.12.2015 Helsingin
rakennusvalvontaviraston toimesta. Johdot, jotka roikkuvat pitkin
poikin, ovat kuulemma matalavirtajohtoja, jotka eivät asumista
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haittaa.

Tein tästä matalavirtajohtoasiasta kirjallisen kysymyksen eilen ja
sain tänään vastauksen Risto Levannolta
(rakennusvalvontaviraston rakenneyksikön päällikkö, käsittelijän
huomautus), että sähkötyöt on oltava tehtynä ja tarkastettuna
ennen muuttoa.

Haluan, että tämä asia viedään rakennuslautakunnan
käsiteltäväksi ja selvitetään, ovatko rakennusvalvonnan
tarkastajat, Marja (Mirja, käsittelijän huomautus.) Impola ja Marjo
Rautavaara, toimineet tehtäviensä vaatimusten mukaisesti ja
onko As. Oy Helsingin Mistraalissa suoritettu
vastaanottokatselmus hyväksytysti 18.12.2015, niin kuin se
työsuojelutarkastajan raportista käy ilmi. Kohteessa on yhdeksän
erillispientaloa, joissa osassa asuntoja jo asutaan. Jään
odottamaan vastausta.

Kantelija on 27.1.2016 saapuneella kirjelmällä pyytänyt lisäksi
myös selvityksen siitä, onko rakennusvalvontavirastosta annettu
pääurakoitsijalle, joka on myös toteuttaja, tieto siitä, että hän on
tehnyt ilmoituksen Aluehallintovirastoon työsuojelupuutteista.

Hän kertoo kirjelmässään, että maanantaina 25.1. hänen
työnantajalleen oli tullut käsky poistaa hänet työmaalta, koska
heidän tietoonsa oli tullut se, että hän oli ilmoittaja. Hän oli tehnyt
sen nimettömästi, joten Aluehallintovirastosta tieto ei ole
vuotanut. Hänen itsensä ja Aluehallintoviraston lisäksi
ilmoituksesta on tiennyt tarkastaja Marjo Rautavaara. Jos tieto on
lähtenyt häneltä, niin kantelijaa kiinnostaisi tietää, onko virkamies
toiminut moitteettomasti tässä tilanteessa?

Sen jälkeen, kun hänen ilmoituksensa tuli rakennusliikkeen
tietoon, niin työnantajalle tuli vaikeuksia, mm. lisätöistä
aiheutuneet kustannukset jätettiin kuittaamatta. Kun ne ennen sitä
kuitattiin normaalisti. Myös ilmapiiri työmaalla häntä kohtaan
muuttui epämiellyttäväksi. Hän jää odottamaan vastausta.

TARKASTUSINSINÖÖRI MARJO RAUTAVAARAN SELVITYS

Tarkastusinsinööri Marjo Rautavaara on 5.2.2016 antanut
kirjallisen selvityksen kanteluun. Siinä toteaa seuraavaa:

Olen yrittänyt selvittää asian niin, ettei kantelijan nimeä tarvitsisi
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mainita, vaikka olen ymmärtänyt, että rakennusvalvonnan asiat
ovat julkista toimintaa (ellei erikseen ole salaisiksi todettu), vaikka
esimieheni Risto Levanto neuvoi välittämään kantelijan
palautteen, sähköpostit suoraan työmaalle.

En tiedä, enkä edelleenkään tiedä kantelijan yhteyttä
Hiidenmaankatu 6-työmaahan, mutta ajattelin että jos hän on
työmaalla työntekijänä, pyrin välttämään ongelmien aiheuttamisen
hänelle. Asia on kuitenkin paisunut niin äkkiä ja sellaisiin
mittoihin, että maanantaina 25.01.2016 välitin kantelijan
sähköpostit suoraan työmaalle, jotta saan selvityksen juuri hänen
kysymiinsä asioihin.

Facta-järjestelmässä kirjaukseni eivät ole olleet kaikilta osin ajan
tasalla. Ohjeena on ollut, että seuraavan kuun 10. päivään
mennessä kirjausten tulee olla Factassa. Tästä aikarajasta en
tietääkseni ole poikennut Hiidenmaankadun hankkeissa. Toki
kirjaukset voi laittaa Factaan vaikka heti, mutta en ole ehtinyt niitä
työkuormani vuoksi aiemmin kirjata.

Kaiken kaikkiaan Hiidenmaankatu 6-työmaat ovat olleet minulle
poikkeuksellisen työllistäviä. Yrityksistäni huolimatta pitkin matkaa
havaitsemiani puutteita ei ole pikaisesti korjattu
(sijaintikatselmusten suorittaminen, tarkastusasiakirjan
ajantasaisuus, yms.).

28.12.2015 suoritin osittaisen loppukatselmuksen erillistalojen B3,
B4 ja B5 osalta (rakennuslupa 54-0326-14-A) saatuani
selvityksen, että 18.12.2015 havaitsemani puutteet on korjattu.
Kirjaukseni loppukatselmuspöytäkirjaan:

Sähköasennusten säännösten ja määräysten mukaisuudesta on
katselmuksella esitetty sähköurakoitsijan 18.12.2015 allekirjoitettu
tarkastuspöytäkirja. Allekirjoittaja on tehnyt lisäselvityksen
21.12.2015 asunnon B5 sähköasennusten osalta, jonka
rakenneyksikön päällikkö Risto Levanto on todennut riittäväksi
22.12.2015.

Saunan saa ottaa käyttöön, kun vastaava työnjohtaja on
tarkastanut lauteet ja kaiteet sekä kiukaan kiinnitykset ja
suojaetäisyydet. Kuittaus on merkittävä tarkastusasiakirjaan.

Terassin ovien kahvat on poistettava ja ovet on pidettävä
lukittuina kunnes vastaava työnjohtaja on tarkastanut terassin ja
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sen kaiteiden turvallisuuden. Kuittaus on merkittävä
tarkastusasiakirjaan.

Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa on käytetty ilmanvuotolukua
2.0. Ilmanpitävyys on todettu mittauksin. Saatu lukuarvo on
asunnossa B3 q50=0,9, asunnossa B4 q50=0,9 ja asunnossa B5
q50=1,0. Katselmuksessa ei ole esitetty päivitettyä
energiaselvitystä (RakMK D 3, määräys 4.1.1). Päivitetty
energiaselvitys ja siihen liittyvä energiatodistus esitettävä
viimeistään lopullisessa loppukatselmuksessa.

Tonttien 5, 6, 7 ja 8 välisten järjestelyjen pysyvyydestä on sovittu
yhteisjärjestelysopimuksessa. Ennen lopullista loppukatselmusta
rakennushankkeeseen ryhtyneen tulee huolehtia luvan mukaisten
töiden loppuunsaattamisesta.

Ennen pihan töihin ryhtymistä tulee rakennusvalvontavirastoon
toimittaa lupamääräysten mukainen pihasuunnitelma. Käyttö- ja
huolto-ohjeet saatettava valmiiksi ensitilassa ja esitettävä
viimeistään lopullisessa loppukatselmuksessa.

Kopio MRL 153 §:n mukaisesta rakennushankkeeseen ryhtyneen
ilmoituksesta loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan
yhteenvedon kopio nyt valmistuneiden töiden osalta arkistoidaan
tämän loppukatselmuspöytäkirjan liitteenä
rakennusvalvontaviraston arkistoon. Kohteessa ei ole asetettu
suorituskyvyttömyysvakuutta. Tästä pöytäkirjasta toimitetaan
kopio tiedoksi myös kuluttajavirastoon.

TARKASTUSINSINÖÖRI MIRJA IMPOLAN SELVITYS

Tarkastusinsinööri Mirja Impola on 26.1.2016 antanut kantelusta
kirjallisen selvityksen. Impola toteaa siinä, että hän ei ole ole
valvonut millään tavalla tätä kohdetta, Hän on ainoastaan
vastannut kantelijan puheluun ja pyrkinyt auttamaan häntä. Kun
hän oli pyytänyt tietoja kohteen katselmuksista, niin hän oli
kantelijalle vastannut, että katselmus ei ole päätös eikä siten
julkinen asiakirja, joten katselmuksesta ei voi antaa tarkemmin
tietoja. Hän on kuitenkin kantelijalle vastannut, että
loppukatselmusta ei ole pidetty, sellaista ei ole kirjattu
rakennusvalvonnan tietojärjestelmään. Joku on saattanut käydä
katselmuksella, mutta ei ole vielä kirjannut sitä tietokoneelle.
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Mirja Impola on 22.2.2016 täsmentänyt selvitystään siten, että
hän on aloittanut työt rakennusvalvontavirastossa tammikuussa
2015, joten hän ei ehkä tiedä vielä kaikkea. Hän on yrittänyt olla
varovainen, joten hän tarkistaa asian ensin, ennen kuin vastaa
asiakkaalle.

Tarkastuskoosteessa, jonka hän tulosti sinä päivänä (13.1.2016)
ko. puhelun aikaan, oli merkitty vain pohja- ja rakennekatselmus,
IV KVV katselmus, paikallakäyntejä sekä yhteydenottoja
puhelimitse yms. Näistä ei rakennusvalvonnassa tehdä päätöstä
eikä pöytäkirjaa. Rakennuslakimies Juha Vehviläinen kertoi, että
koska näissä kyseessä ei ole päätös, ei tarvitse antaa tarkempia
tietoja. Soitin takaisin asiakkaalle ja vastasin näin.
Loppukatselmusta ei ollut kirjattu rakennusvalvonnan
tietojärjestelmään. Lisäksi kerroin asiakkaalle puhelimessa, että
joku meistä on saattanut loppukatselmuksen käydä pitämässä,
mutta ei ole vielä kirjannut sitä tietokoneelle.

RAKENNEYKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ RISTO LEVANNON ANTAMA
SELVITYS

Rautavaaran ja Impolan selvitysten johdosta on heidän
esimieheltään rakenneyksikön päällikkö Risto Levannolta
pyydetty selvitystä rakenneyksikön menettelytavoista ja
ohjeistuksista.

Kysymykset ovat kanteluasian käsittelijän tekemiä:

Kysymys 1. Mitä kirjallisia tai suullisia ohjeita on annettu
tarkastusinsinööreille katselmuspöytäkirjojen laatimisesta
osittaisen- tai loppukatselmuksen pitämisen jälkeen, mm. missä
määräajassa pöytäkirja on laadittava ja merkittävä Factaan
(Rakennusvalvontaviraston atk-rekisteri.)? Voiko huoneiston ottaa
käyttöön jo ennen kuin katselmuspöytäkirja on kirjoitettu?

Rakenneyksikön päällikön vastaus:

Loppukatselmuksen pitämistä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki
153§ sekä ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta
ja valvonnasta.

Sisäiset ohjeet: Loppukatselmuspöytäkirjat tulee laatia ja
merkinnät tehtävä Factaan kohtuullisessa ajassa, viimeistään
seuraavan kuun 10. päivään mennessä. Asiasta muistutetaan
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säännöllisesti sekä yksikköpalavereissä että osastokokouksissa,
viimeksi rakenneyksikön palaverissä 9.12.2015. Helmessä
(Rakennusvalvontaviraston internet-sivut. käsittelijän huomautus)
olevaa loppukatselmusta koskevaa osiota on nyttemmin
täydennetty tämän osalta.

Huoneiston voi ottaa käyttöön heti kun loppukatselmus työmaalla
on pidetty, siis jo ennen virallisen pöytäkirjan kirjoittamista.
Käytännössä katselmuksesta tehdään merkintä työmaalla oleviin
asiakirjoihin, tavanomaisesti vahvistettuun asemapiirrokseen.
Merkintänä on tavanomaisesti rakennusvalvonnan leima,
mahdolliset huomautukset sekä katselmuksen pitäjän allekirjoitus.

Kysymys 2. Mitä ohjeita on annettu sähkötarkastuspöytäkirjojen
suhteen? Jos sähköurakoitsijan nimi on pöytäkirjassa, niin
riittääkö se, vaikka työmaalla tilanne näyttää vajavaiselta? Onko
rakennusteknisellä osastolla kopio kohteen
sähkötarkastuspöytäkirjasta vai jääkö se työmaalle?

Rakenneyksikön päällikön vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslain 153§ mukaan loppukatselmus
voidaan pitää, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut
rakennusvalvontaviranomaiselle, että mm. muuhun lakiin
perustuva ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti
vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty.
Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja
valvonnasta mainitsee näistä tarkastuksista esimerkkinä
sähkötarkastukset. Sähkötarkastuspöytäkirja tulee siis esittää
käyttöönotettavien tilojen osalta. Periaatteessa
rakennushankkeeseen ryhtyneen ilmoitus sekä
sähkötarkastuspöytäkirja ovat riittäviä, tarkastusinsinöörin
toimenkuvaan ei kuulu sähkötöiden arvioiminen.

Yksikköpalavereissa on keskusteltu mahdollisuudesta
epäselvissä tapauksissa olla yhteydessä Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukesiin, joka valvoo teknistä turvallisuutta ja
vaatimuksenmukaisuutta mm. sähkötöiden osalta. Ohjeistusta
sen suhteen, milloin näin pitäisi toimia, ei ole annettu, vaan asia
on jätetty kunkin omaan harkintaan.

Näin yksityiskohtaista kysymystä, voidaanko loppukatselmus
pitää jos rakennushankkeeseen ryhtynyt esittää
sähkötarkastuspöytäkirjan ja joku hankkeen ulkopuolinen epäilee
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sähkötöiden oikeellisuutta, ei ole käyty läpi. Voiko
rakennusvalvonta olla pitämättä loppukatselmusta (tehdä
tarvittaessa kielteisen päätöksen) jos maankäyttö- ja rakennuslain
153§ edellytykset täyttyvät? Voiko rakennusvalvonta edellyttää
maankäyttö- ja rakennuslain 150b§ mukaista
asiantuntijatarkastusta sähkötöiden osalta (jotka siis kuuluvat
Tukesin valvontaan)? Näihin olisi hyvä saada tiimin juristin
kannanotto.

Nyt esillä olevassa tapauksessa Marjo Rautavaara on pyytänyt
minulta neuvoa. Ohjasin hänet pyytämään asiasta lisäselvitystä ja
tällainen saatiinkin. Lisäselvityksen perusteella esitin omana
näkemyksenäni,että tältä osin (sähkötarkastus) loppukatselmus
voidaan pitää.

Rakennustekninen osasto ei ota kopiota kohteen
sähkötarkastuspöytäkirjasta. Kyseinen pöytäkirja jää työmaalle
tarkastusasiakirjan liitteeksi.

Kysymys 3. Miten esimiehet valvovat, että katselmuspöytäkirjat
tulevat kirjoitettua ohjeiden mukaisesti?

Rakenneyksikön päällikön vastaus:

Ajallinen ohjeiden mukaisuus. Käytännössä myöhästyneet
merkinnät Factaan ja pöytäkirjoihin tulevat ilmi Harri Backmannin
(Rakennusvalvontaviraston tietopalveluyksikön tutkija, käsittelijän
huomautus.) kautta. Kaikki pöytäkirjat kiertävät hänen kauttaan ja
häneltä säännöllisesti tiedustelemme, onko ongelmia
aikatauluissa ollut ja jos niin kenen toiminnassa. Jos tällaista on
esiintynyt, asia otetaan kyseisen pöytäkirjan laatijan kanssa
keskusteluun. Mitään muuta seurantamallia ei ole nähty
tarpeelliseksi luoda.

Sen seuraaminen, kuinka kauan varsinaisesta
loppukatselmuksesta kestää sen kirjaamiseksi Factaan, ei pysty
seuraamaan pelkkien Facta-merkintöjen perusteella. Factaan
voidaan loppukatselmuksen yhteydessä kirjata vain yksi
päivämäärä ja täksi merkitään varsinainen loppukatselmuspäivä.
Ottaen huomioon sen, että Helsingissä pidetään vuositasolla
tuhansia katselmuksia (viime vuonna 3757 kpl), ongelmia sen
suhteen, että Facta "laahaa" hieman ajallisesti perässä, on todella
vähän.
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Sisällöllinen seuranta. Uusien työntekijöiden osalta
loppukatselmuspöytäkirjojen sisältöjä seurataan systemaattisesti.
Muutoin esimiehet lukevat loppukatselmuspöytäkirjoja
käytännössä silloin, kun hanke nousee jostain syystä
keskusteluun. Jos tällöin huomataan epäselvyyksiä merkinnöissä,
näihin puututaan.

Kysymys 4. Onko ja miten tarkastusinsinöörejä ohjeistettu
katselmuspöytäkirjojen ja Facta-merkintöjen julkisuuden suhteen?

Rakenneyksikön päällikön vastaus:

Hyvin usein virastolaisille painotetaan sitä, että toimintamme on
julkista, jos sitä ei erikseen salaiseksi ole haettu. Virastoon
toimitetut asiakirjat ovat siis lähtökohtaisesti julkisia. Uudet
työntekijät käyvät viraston sisäisen perehdytyskurssin, jossa
yhtenä osana on juridiikkakoulutus ja oletettavasti julkisuusasiat
käydään myös siellä lävitse. Jos hanke ei ole salainen, sekä
Factan tarkastuskooste että loppukatselmuspöytäkirja ovat
julkisia. Myös tätä asiaa on vähintäänkin sivuttu sekä
yksikköpalavereissa että osastokokouksissa. Kirjaukset ovat
hankalasti löydettävissä, mutta tieto on siis vähintäänkin ns.
hiljaista tietoa.

Kysymys 5. Miten ja missä määräajassa katselmuspöytäkirjassa
todettujen puutteiden korjaamista valvotaan?

Rakenneyksikön päällikön vastaus:

Jos varsinaisia määräaikoja käytetään, tulee asia kirjata Factaan,
josta edelleen on mahdollisuus erillisenä ajona selvittää, onko
määräaikoja mennyt/menossa umpeen.

Käytännössä puutteet tai täydentävät työt todetaan lopullisen (tai
seuraavan loppukatselmuksen) yhteydessä. Näissä merkitään
vastuuhenkilö ja edellytykset käyttöönotolle. Esim. "Terassin
ovien kahvat on poistettava ja ovet on pidettävä lukittuina kunnes
vastaava työnjohtaja on tarkastanut terassin ja sen kaiteiden
turvallisuuden. Kuittaus on merkittävä tarkastusasiakirjaan."

Osaan puutteista kirjataan aikamääre. Esim. "Katselmuksessa ei
ole esitetty päivitettyä energiaselvitystä (RakMK D 3, määräys
4.1.1). Päivitetty energiaselvitys ja siihen liittyvä energiatodistus
esitettävä viimeistään lopullisessa loppukatselmuksessa."
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ALUEHALLINTOVIRASTON TARKASTUS

Aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja on käynyt kohteessa
15.1.2016 ja laatinut siitä 18.1.2016 päivätyn
tarkastuskertomuksen.

Sähköasennusten osalta siinä on todettu seuraavaa:

Lisäksi tarkastuksella nousi esiin yhden jo luovutetun asunnon
sähkötyöt, jotka silmämääräisesti tarkasteltuna vaikuttivat
keskeneräisiltä. Työnantajan esittämän tarkastuspöytäkirjan
mukaan kyseessä olevat sähkötyöt oli kuitenkin tarkastettu
rakennusvalvonnan toimesta 18.12.2015, jolloin ne oli todettu
määräysten mukaisiksi. Avonaiset sähkörasiat ja johdot olivat
matalajännitejohtoja ja näiden säätimiä, joilla oli tarkoitus
ainoastaan ohjata talon muita järjestelmiä. Työntekijöille niistä ei
ole aiheutunut vaaraa.

Työsuojelutarkastaja on lisäksi 17.2.2016 lähetetyssä
sähköpostiviestissä todennut, että hänen muistiinpanoissaan oli
rakennusvalvonnan hyväksymispäiväksi merkitty 28.12.2015,
joten tarkastuslausunnossa on todennäköisesti kirjoitusvirhe.

RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYNEEN LISÄSELVITYS

Kohteen rakennuspäällikkö on omasta aloitteestaan 18.2.2016
lähettänyt rakennusvalvontavirastoon lisäselvityksen
sähköasennuksista. Tästäkin selvityksestä käy ilmi, että
sähköasennukset ovat huoneiston käyttöönottokatselmuksessa
olleet kunnossa.

SOVELLETTAVAT OIKEUSSÄÄNÖT

HALLINTOLAKI
8 a luku (9.5.2014/368)

Hallintokantelu

53 a § (9.5.2014/368)

Hallintokantelun tekeminen

Viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista
hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai
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velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä
hallintokantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Hallintokantelu tehdään kirjallisesti. Valvovan viranomaisen
suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän
tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää
menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto
arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin
ajankohdasta.

53 b § (9.5.2014/368)

Hallintokantelun käsittely

Valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se
hallintokantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Jos kantelun
johdosta ei ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, siitä tulee
viivytyksettä ilmoittaa kantelun tekijälle.

Hallintokantelua käsiteltäessä on noudatettava hyvän hallinnon
perusteita ja turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita asia
välittömästi koskee.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei
tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen tiedoksiantoon
sovelletaan tämän lain säännöksiä.

53 c § (9.5.2014/368)

Hallintokantelun johdosta annettava hallinnollinen ohjaus

Valvova viranomainen voi hallintokanteluasiassa antamassaan
ratkaisussa kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon
vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain
mukaisesta menettelystä. Jos tätä ei asian kokonaisarvosteluun
vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidetä riittävänä, valvottavalle
voidaan antaa huomautus, jollei kantelun kohteena oleva teko
luonteensa tai vakavuutensa perusteella anna aihetta ryhtyä
toimenpiteisiin muussa laissa säädetyn menettelyn
käynnistämiseksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa kantelun
käsittely raukeaa.
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53 d § (9.5.2014/368)

Muutoksenhakukielto

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea
muutosta valittamalla.

LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA

1 §
Julkisuusperiaate

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa
laissa erikseen toisin säädetä.

------

5 §
Viranomaisen asiakirja

Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja kuvallisen
esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi yhteen kuuluviksi
tarkoitetuista merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa
koskevaa viestiä, joka on saatavissa selville vain automaattisen
tietojenkäsittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka muiden
apuvälineiden avulla.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa
olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva
on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä
varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.
Viranomaisen laatimana pidetään myös asiakirjaa, joka on
laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta, ja
viranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu
viranomaisen toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle
toimeksiantotehtävän suorittamista varten.

--------

9 §
Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka
on julkinen.
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24 §
Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen
toisin säädetä:

----

6) kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua, jos tiedon antaminen
niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai ilman painavaa syytä olisi
omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle;

---
11 §
Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai
velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa
käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin
julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen
asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä
1 momentissa tarkoitettua oikeutta:

----

7) muun kuin 6 a kohdassa tarkoitetun todistajan, asianomistajan
tai asianosaisen taikka rikosilmoituksen, lastensuojelulain
(417/2007) 25 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai muun niihin
verrattavan viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän ilmoituksen
tekijän salassa pidettäviin osoite-, puhelin- ja muihin vastaaviin
yhteystietoihin, jos tiedon antaminen vaarantaisi todistajan,
asianomistajan tai asianosaisen tai ilmoituksen tekijän
turvallisuutta, etuja tai oikeuksia; (12.6.2015/756).

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI

150 c § (17.1.2014/41)

Ulkopuolinen tarkastus

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta
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käsitellessään tai rakennustyön aikana vaatia
rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän
asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai
rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos
rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen,
terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi
vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden
toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa
kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös:

1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe
tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida
luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta;
ja

2) jos korjaus- ja muutostyössä havaitaan vaurioita ja rakenteita,
joita ei ole suunnitelmissa huomioitu.

Vaatimuksesta on annettava rakennushankkeeseen ryhtyvälle
kirjallinen päätös, josta ilmenevät vaatimuksen perustelut ja
sisältö.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa ulkopuolisesta
tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista.

153 § (17.1.2014/41)

Loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen
loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen
ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että:

1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja
tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;
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3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen
olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut
toimenpiteet on tehty;

4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä
edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on
toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle;

5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava,
on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen
omistajalle; ja

6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan
rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut
lainvoiman.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava
loppukatselmuksesta pöytäkirja. Loppukatselmukseen
sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa säädetään siitä,
keiden on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3
momentissa säädetään.

Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytetyissä tiloissa vain, jos se on välttämätöntä katselmuksen
kohteena olevan asian selvittämiseksi.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen
toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana.

153 a § (17.1.2014/41)

Osittainen loppukatselmus

Rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennuksen tai
sen osan käyttöön otettavaksi myös osittaisessa
loppukatselmuksessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että
rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken ja että rakennus tai
sen osa täyttää 153 §:n 2 momentin 2-6 kohdassa tarkoitetut
edellytykset ja on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava osittaisesta
loppukatselmuksesta pöytäkirja. Osittaiseen loppukatselmukseen
sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa säädetään siitä,
keiden on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3 ja 4
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momentissa säädetään.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmusta
myönnetyn luvan voimassaoloaikana myös silloin, kun rakennus
tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi osittaisessa
loppukatselmuksessa.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä rakennuksen tai sen osan käyttöönoton edellytyksistä
osittaisessa loppukatselmuksessa.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää antaa kanteluun seuraavan

ratkaisun.

SÄHKÖASENNUKSET

Siltä osin kuin kyse on siitä, ovatko käyttöön hyväksytyn asunnon
(Hiidenmaankatu 6 B 5) sähköasennukset olleet kunnossa
käyttöönottokatselmuksessa, niin rakennuslautakunta toteaa
seuraavaa.

Kohteen sähköasennukset on tarkastanut henkilö, jonka
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on tähän valtuuttanut.
Hänen toimintansa valvonta kuuluu Tukesille.

Rakennushankkeeseen ryhtynyt on joulukuussa 2015 pyytänyt
tarkastusinsinööri Marjo Rautavaaralta huoneiston
käyttöönottokatselmusta. Rautavaara on työmaalla 18.12.2015
pitämässään katselmuksessa todennut, että edellytyksiä
käyttöönotolle ei vielä ole. Työmaalla oli tuolloin käytettävissä
valtuutetun henkilön samana päivänä allekirjoittama
sähköasennusten tarkastuspöytäkirja.

Rakennushankkeeseen ryhtynyt on tämän jälkeen toimittanut
rakennusvalvontavirastoon erillisen 21.12.2015 päivätyn
selvityksen sähköasennuksista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa
ja lisäselvitystä on tässä tapauksessa pidettävä riittävänä ja
huoneisto on voitu hyväksyä käyttöön 28.12.2015.

Aluehallintoviraston sittemmin 15.1.2016 pitämässä
tarkastuksessa on myös todettu, että sähköasennuksista ei ole
aiheutunut vaaraa työntekijöille eikä tarvetta ollut niiden osalta
antaa mitään määräyksiä.
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Rakennushankkeeseen ryhtyneen selvitys 18.2.2016 vahvistaa
osaltaan edellä tehtyä ratkaisua.

Rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston
rakenneyksiköllä on maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n nojalla
oikeus määrätä myös sähköasennusten osalta ulkopuolinen
tarkastus. Tässä tapauksessa tarvetta ulkopuolisen tarkastuksen
määrämiseen ei ole ollut.

Maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n ja 153 a §:n mukaiset
osittaisen loppukatselmuksen pitämisen edellytykset ovat tässä
tapauksessa täyttyneet ja huoneisto on voitu hyväksyä käyttöön
katselmuspöytäkirjasta ilmenevin ehdoin.

Näin ollen asia ei tältä osin anna aihetta muihin toimiin, kuin
rakennuslautakunnan kanteluun antaman ratkaisun lähettämisen
tiedoksi Tukesille.

KATSELMUSPÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN

Hyvä hallinto ja asianosaisten oikeusturva vaatii, että
rakennusvalvontavirastossa muutkin kuin paikalla katselmuksella
käynyt tarkastusinsinööri ja myös kuntalaiset tietävät, mikä
kulloinkin on rakennushankkeen tilanne. Tässä tapauksessa
28.12.2015 pidetyn käyttönottokatselmuksen pöytäkirjaa ei ollut
kirjoitettu ja viety viraston atk-järjestelmään (Facta) 27.1.2016
mennessä, koska sitä ei näy tuolloin tulostetussa
tarkastuskoosteessa. Factaan pöytäkirja onkin ilmeisesti viety
vasta 4.2.2016.

Rakennuslautakunta katsoo, että rakennusteknisen osaston
rakenneyksikön tulee täsmentää katselmuspöytäkirjan
kirjoittamiselle asetettua määräaikaa siten, että kohtuullisena
määräaikana on pidettävä korkeintaan viittä työpäivää.
Rakenneyksikön tulee myös käytettävissä olevin keinoin
varmistaa, että tätä määräaikaa jatkossa noudatetaan.

KATSELMUSPÖYTÄKIRJAN JULKISUUS

Rakenneyksikön päällikön antamasta vastauksesta käy ilmi, että
rakenneyksikön viranhaltijoiden tiedossa on, että osittaiset- ja
loppukatselmuspöytäkirjat ja rakennusvalvontaviraston atk-
järjestelmään (Facta) tehdyt merkinnät ovat julkisia. On hyvä, että
rakenneyksikön kokouksissa edelleen kiinnitetään tähän
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huomiota. Sinänsä tässä tapauksessa tietoa osittaisen
loppukatselmuksen katselmuspöytäkirjasta ei kysyttäessä ole
kantelijalle voitu antaa, kun pöytäkirjaa ei tuolloin vielä ollut tehty.

ILMIANTOJEN JULKISUUS

Kantelijan rakennusvalvontavirastoon lähettämät ilmiantokirjelmät
ovat tulleet julkisiksi, kun ne ovat virastoon saapuneet. Näin ollen
tietojen antaminen on ollut lain mukaista, vaikka se valitettavasti
on johtanut kantelijan kannalta ikävään tilanteeseen.

Hallintolain 53 d §:n mukaan tässä hallintokanteluasiassa
annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätös liitteineen kantelijalle, tarkastusinsinööreille,
rakenneyksikön päällikölle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
(Tukes) sekä sähkötarkastuspöytäkirjan allekirjoittajalle ja
rakennushankkeeseen ryhtyneelle.

Sovelletut oikeusohjeet

Tekstissä mainitut

Liitteet Kantelukirjelmä
Aluehallintoviraston tarkastuskertomus 18.1.2016
Kantelun täydennyskirjelmä
Loppukatselmuspöytäkirja 28.12.2015
Marjo Rautavaaran selvitys kanteluun (sisältää salassa
pidettäviä tietoja)
Mirja Impolan lisäselvitys 22.2.2016
Mirja Impolan selvitys kanteluun
Rakenneyksikön päällikölle osoitettu kysymyslista
10.2.2016 (sisältää salassa pidettäviä tietoja)
Rakennushankkeeseen ryhtyneen selvitys 18.2.2016
Rakennuslupa
Risto Levannon vastaukset toimintaohjeista (sisältää
salassa pidettäviä tietoja)
Sijaintikartta ja kantakartta
Sähköpostikirjelmä 25.1.2016
Sähköurakoitsijan selvitys 21.12.2015 (sisältää salassa
pidettäviä tietoja)
Tarkastuskooste 27.1.2016 (sisältää salassa pidettäviä
tietoja)
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Tarkastuskooste 5.2.2016 (sisältää salassa pidettäviä
tietoja)

Käsittelijä Pentti Ruuska
toimistopäällikkö
puh. 310 26218

________________________________________________________________________________
Päätös Esittelijä tarkisti tekstistä eräitä kirjoitusvirheitä teknisinä

korjauksina.

Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen esittelijän
tekemin tarkistuksin.
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Asiaa ei julkaista internetissä.

ASUINKERROSTALON ERÄÄN ASUNNON KYLPYHUONEEN
ILMANVAIHTOASIA

Käsittelijä Pentti Ruuska
toimistopäällikkö
puh. 310 26218
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§ 86
RAKENNUSLAUTAKUNNAN TIEDUSTELUT

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavan tiedustelun:

Keskusteltiin salassa pidettävistä tiedoista rakennuslautakunnan
asioissa ja asiakirjoissa.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA VP5 61
RAKENNUSLAUTAKUNTA

15.3.2016

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

§ 87
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.

VP6

§ 88
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 § 75–79, § 86–88

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 § 80–83

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.
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Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
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:
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Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
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

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan § 84

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Hallintolain 53 d §

4
VALITUSOSOITUS: HALLINTOPAKKOASIA

Pöytäkirjan § 85
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Valitusoikeus
Rakennuslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta Helsingin
hallinto-oikeudelle tehtävällä kirjallisella valituksella.

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Viranomaisella on lisäksi valitusoikeus, jos laissa niin säädetään tai jos
valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi
tarpeen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Päätöksen tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa
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:
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- 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
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.


