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Lauri Jääskeläinen virastopäällikkö, esittelijä

§ 99 – 100, § 102 – 106, §
112 – 113

Mikko Salmela hallintopäällikkö, esittelijä
§ 109 – 110, poissa
esteellisenä §105 – 106

Henna Helander yliarkkitehti, esittelijä
§ 107 – 108, poissa
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Kai Miller yli-insinööri
Ulpu Juvalainen pöytäkirjanpitäjä
Marjukka Haavisto tiedottaja
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ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Kauko Koskinen Ulpu Juvalainen
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PÖYTÄKIRJAN Kokouksessa tämän pöytäkirjan § 112 kohdalla.
TARKASTAMINEN

____________________________________________________________________________
Pöytäkirjan sisältämät lupapäätökset ovat olleet julkipantuina 14.4.2016 – 16.5.2016 välisenä
aikana. Pöytäkirja on 20.4.2016 pidetty tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävillä
rakennusvalvontavirastossa ja asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Helsinki 20.4.2016

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
toimitusjohtaja
Reiherintie 8 A 2
00840 Helsinki
p. 045-656 7542, nieminen.jarmo@gmail.com

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

Juvalainen Ulpu Vehviläinen Juha
Rakennuslakimies Rakennuslakimies
Rakennusvalvontavirasto Rakennusvalvontavirasto
PL 2300 PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. t. 310 26467 ulpu.juvalainen@hel.fi 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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§ 99
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PÄÄTÖS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

VP2

§ 100
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti valita jäsen Lindellin
sekä jäsen Kivistön tarkastamaan kokouksesta laadittavan
pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
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§ 101
ILMOITUKSET VIRASTOPÄÄLLIKÖN TEKEMISTÄ PÖYTÄKIRJAPÄÄTÖKSISTÄ

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen
virastopäällikön henkilöstöasioissa tekemiä pöytäkirjapäätöksiä
30.3.2016 § 5 ja 31.3.2016 § 6.

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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§ 102
ILMOITUSASIOITA

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta päätti merkitä asiat tiedoksi ja tarpeellisin
osin noudatettavaksi.

Rakennusasiat

I
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 18.3.2016 numero 16/0212/5

II
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 17.2.2016 Dnro 2424/4/15

Muut asiat

III
Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston yliarkkitehdin päätös 24.3.2016 §
102

IV
Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston toimintayksikön päällikön päätös
24.3.2016 § 1

V
Rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosaston kantakaupunkiyksikön päällikön
päätös 24.3.2016 § 1
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§ 103
RAKENNUSVALVONTAVIRASTON KAUPUNKIKUVAOSASTON LUPAYKSIKÖN
TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

PÄÄTÖSEHDOTUS Rakennuslautakunta päättää valita rakennusvalvontaviraston
kaupunkikuvaosaston lupayksikön toimistopäällikön virkaan
arkkitehti Anne Nurmion 1.6.2016 lukien. Viran
(vakanssinumero 017614) tehtäväkohtainen palkka on 4
439,32 euroa kuukaudessa.

Virkaan otettavan tulee esittää hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan 30 päivän kuluessa virkaan ottamista
koskevan päätöksen tiedoksi saannista.

Virkaan ottamisessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa.

Pöytäkirjanote virkaan valitulle, kaikille hakijoille
oikaisuvaatimusosoituksineen ja Helsingin kaupungin
taloushallintopalvelun palkanlaskentaan.

Lisätiedot:
Lauri Jääskeläinen, virastopäällikkö, puhelin 310 26220

Muutoksenhaku Kuntalain (365/1995) 89 §:n mukainen oikaisuvaatimus

LIITTEET Rakennuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille erillisinä
liitteinä jaetaan:

Liite 1 Hakijayhteenveto hakijoiden itsensä sähköiseen
rekrytointijärjestelmään lähettämistä tiedoista
(henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

Liite 2 Valintaprosessin kuvaus
(henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

Liite 3 Henkilöarviointiin / soveltuvuustestiin kutsuttujen
vertailu (henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu)

ESITTELIJÄN PERUSTELUT

Rakennuslautakunta on 10.11.2015, 355 § myöntänyt viran
nykyiselle haltijalle eron 1.6.2016 lukien eläkkeelle siirtymisen
vuoksi. Em. päätöksessä rakennuslautakunta vahvisti viran
pätevyysvaatimukset sekä kehotti virastoa julistamaan viran
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haettavaksi 21 päivän hakuajoin ehdolla, että
virantäyttämiselle saadaan täyttölupa, edelleen päätöksessä
todettiin, että samalla pyydetään täyttölupaa ns.
seuraajamallin toteuttamiselle 2-3 kuukaudeksi.

Johtajisto myönsi täyttöluvan, sisältäen seuraajamallin,
kokouksessaan 25.11.2015, 74 §.

Viran hakuaika oli 24.1.2016 (klo 00.01) – 15.2.2016 klo
16.00. Virka oli haettavana Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Helsingin Sanomien Oikotie -
verkkopalvelussa, Arkkitehtiuutisten sähköisessä versiossa,
www.mol.fi sivustolla, viraston intranetissä sekä Helsingin
kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä (eRekry).
Hakijoita hakuaikana oli 15, joista 1 myöhemmin perui
hakemuksensa.

Pätevyysvaatimuksena on teknillisessä korkeakoulussa tai
yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto ja kokemusta
talonrakennussuunnittelusta. Kielitaitovaatimuksena on
suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan virkaan otettavalta edellytetään
kokemusta talonrakennussuunnittelusta. Virkaan otettavan tulee
esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän
kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen
tiedoksisaannista. Hakuilmoituksen mukaan viran täyttämisessä
noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakuilmoituksen mukaan lisäksi luetaan eduksi syvällinen
ymmärtämys arkkitehtuurista ja rakentamisesta yleisesti sekä
arvostetaan kokemusta rakennuslupakäsittelystä,
esimiestehtävistä ja julkisesta hallinnosta. Palveluhenkisyys,
ratkaisukeskeisyys, aktiivisuus, avoimuus muutoksille ja
uusille tavoille toimia, päämäärätietoisuus sekä rakentava ja
selkeä ilmaisu mainittiin myös valintaa puoltavina tekijöinä.

Virkaan valittaessa tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen
täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota Suomen perustuslain
125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin, joita ovat taito,
kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
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Rakennusvalvonnan johtosäännön 21 §:n mukaan yksikön
päällikön valitsee lautakunta.

Hakijayhteenveto jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille ja
varajäsenille erillisenä liitteenä. Yhteenvedon tiedot
perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Kaikki
hakemukset ovat nähtävissä rakennuslautakunnan
kokouksessa.

Hakijoista kaikilla oli arkkitehdin tutkinto, ja he täyttivät
asetetun koulutusvaatimuksen sekä vaaditun kielitaidon.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun
kutsuttiin 13 hakijaa. Haastattelut suoritettiin yliarkkitehti
Henna Helanderin, toimistopäällikkö Juha Veijalaisen sekä
osittain arkkitehti Salla Mustosen toimesta.

Ensimmäisen haastattelun perusteella toiseen haastatteluun
kutsuttiin viisi hakijaa. Haastattelut suorittivat virastopäällikkö
Lauri Jääskeläinen, yliarkkitehti Henna Helander sekä
arkkitehti Markku Lehtinen.

Haastattelujen pohjalta Personnel Oy:n henkilöarviointiin
kutsuttiin kolme (3) hakijaa. Henkilöarvioinnin tulokset
raportoitiin suullisesti ja kirjallisesti virastopäällikölle ja
yliarkkitehdille. Henkilöarviointien tulokset ovat nähtävänä
kokoushuoneessa.

Helsingin kaupungin ohjeiden mukaan kaupungin
palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilö esittää
selvityksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa siitä, kun
hän on saanut virkaanottamispäätöksen tiedoksi. Lisäksi
Helsingin kaupungin päihdeohjelmassa on määritelty
tehtävät, joihin otettavien henkilöiden edellytetään esittävän
huumausainetestiä koskeva todistus. Nyt kysymyksessä
oleva virka ei niihin kuulu.

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja puolueettoman
henkilöarvioinnin perusteella esittelijä arvioi, että hakijoista
Anne Nurmio täyttää parhaiten viran menestykselliselle
hoidolle asetettavat vaatimukset. Nurmio on suorittanut
arkkitehdin tutkinnon vuonna 1986. Hänellä on monipuolinen
kokemus suunnittelijana eri arkkitehtitoimistoissa. Nurmio on
työskennellyt sekä Helsingin että Espoon
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rakennusvalvonnassa, yhteensä noin 13 vuotta. Hän on myös
toiminut lähiöarkkitehtina ja hankesuunnittelijana Helsingin
kaupungilla. Lupapäällikön sijaisuutta Nurmio on hoitanut
Espoon rakennusvalvonnassa yli puolentoista vuoden ajan.
Nurmio on suorittanut johtamisen koulutusohjelman Espoon
kaupungin esimiehille ja asiantuntijoille. Nurmion
ominaisuudet asettivat hänet hakijoista ykkössijalle sekä
haastattelijoiden että henkilöarvioinnin tehneen Personnel
Oy:n puolesta.

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA VP5
RAKENNUSLAUTAKUNTA

AR 12.4.2016 12

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

§ 104
VUODEN 2016 TALOUSARVION ENSIMMÄINEN TOTEUTUMISENNUSTE

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

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

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

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, kuntalain 365/1995, 91 §

LIITTEET  Liite 1, Toteutumisennusteen taulukko

ESITTELIJÄN
PERUSTELUT Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumisennuste

laaditaan neljännesvuosittain. Ennuste tehdään talousarviossa
esitetyllä tarkkuudella ja se on tallennettava Helsingin kaupungin
kaupunkiyhteiseen TASKU (Sap BPC) -
taloussuunnittelujärjestelmään 14.4.2016 mennessä.
Ennusteessa pyritään kyseisen vuoden talousarvion lopulliseen
toteumatilanteeseen. Virastojen on saatettava toteutumisennuste
lautakuntansa tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta talous-
ja suunnittelukeskukselle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin
toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

KULUT Rakennusvalvonnan vuoden 2016 talousarvion toimintakulujen
määräraha on 8 879 000 euroa. Menoja arvioidaan kertyvän
9 242 975 euroa eli 364 000 euroa yli talousarvion. Menojen
nousu on otettu huomioon jo tulosbudjettia laadittaessa.
Suurimmat menolisäykset talousarvioon nähden aiheutuvat:

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

- neuvontapiste Tellinkiin siirretään hallinnosta 2 täyttämättä
ollutta tehtävää (palkkarahoja ei talousarvioehdotuksessa ollut
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tehtäviin varattu), Tehtävien nimike, tehtävänkuva ja palkkaus
muutetaan (lupa-arkkitehdiksi ja rakennusmestariksi), palkat
muine henkilöstömenoineen noin 113 000 euroa,

- sähköisen lupahakemuspalvelun jalkauttamiseen
määräaikainen projektisuunnittelija 1,5 vuodeksi, palkat muine
henkilöstömenoineen noin 40 000 euroa

- sähköisen lupahakemuspalvelun ylläpito, kustannukset
vuodessa noin 70 000 euroa

- sekä varautumisesta luottotappioihin ja edellisten vuosien
rakennusvalvontamaksujen palautuksiin (vuoden 2015
toteuman perusteella) yhteensä noin 60 000 euroa

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

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

TUOTOT Toimintatuottojen vuoden 2016 määräraha on 8 879 000 euroa.
Tuottoja on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kertynyt
2 986 279 euroa eli 34 % koko vuoden tavoitteesta. Tuottoja
arvioidaan kertyvän 3 121 000 euroa talousarviossa vahvistettua
enemmän.

TOIMINTAKATE Rakennusvalvontavirasto on nettobudjetoituyksikkö, joka
tarkoittaa sitä, että talousarviossa sitovuus määrätään
nettomääräisesti tulojen ja menojen erotuksena (toimintakate).
Rakennusvalvontaviraston toimintakatteeksi on vuoden 2016
talousarviossa vahvistettu 0 euroa. Ennusteen perusteella
toimintakatteeksi muodostuisi noin 2 757 025 euroa.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
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Sitova toiminnallinen tavoite

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

Muut toiminnalliset tavoitteet

Muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta ei tätä ennustetta
laadittaessa ollut käytettävissä tammi-maaliskuun
toteutumatietoja.

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tunnus 28-0002-16-SEL

Hakija XXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX

Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0261-0008
Leipurintie 6

Pinta-ala 1147 m²
Kaava 3313
Lainvoimaisuus 1953
________________________________________________________________________________

Muutoksenhaun kohde
28-3351-15-D
28-0031-15-OIK

Päättäjä rakennuslautakunta
Päätöspvm 02.02.2016 §/nro 39
________________________________________________________________________________

Esittelijä LAUSUNNON ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-
OIKEUDELLE VARASTON KANTAVAN RAKENTEEN
MUUTOSTA KOSKEVASSA RAKENNUSLUPA-ASIASSA

RAKENNUSLUPA

Rakennuspaikka on Metsälässä osoitteessa Leipurintie 6
sijaitseva tontti 91-28-261-8. Tontin ja sillä olevan kahden
asunnon asuinrakennuksen omistaa Asunto Oy Leipurinlinna.

Yhtiö haki rakennuslupaa kantavien rakenteiden muuttamiselle
varastotilassa 21.9.2015 Lupapisteeseen jättämällään
hakemuksella. Rakennusluvan hakemisesta oli päätetty Asunto
Oy Leipurinlinnan hallituksen kokouksessa 3.9.2015.

Lupahakemuksen kohdassa, Hankkeen kuvaus, yhtiö totesi
seuraavaa: "Rakennuksen 1-kerroksessa olevan
varastohuoneiston kantavan väliseinässä olleen oviaukon
avartaminen 1,5 metrillä vuonna 1992. Lisäksi
varastohuoneistoon on 1970-luvulla rakennettu yksi kevyt
väliseinä."

Yhtiö haki siis lupaa jälkikäteen jo 1970-luvulla ja 1990-luvulla
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suoritetuille rakennustoimenpiteille. Luvan hakemisen syystä
jälkikäteen yhtiö totesi: "Kun yhtiön toinen osakas on toistuvasti
edellyttänyt varastotilaan tehdyille muutoksille rakennuslupaa, oli
hallitus velvollinen osakkaan pyynnöstä hakemaan
rakennuslupaa vuosikymmeniä sitten tehdyille muutostöille näin
jälkikäteen."

Rakennusvalvontaviraston arkkitehti myönsi päätöksellään
1.12.2015 § 632 hakemuksen johdosta rakennusluvan tunnus 28-
3351-15-D. Rakennuslupapäätöksessä todetaan muun ohella
seuraavaa:

"Haetaan lupaa asuinrakennuksen 1. kerroksessa olevan
varastotilan kantavaan väliseinään tehtävälle aukolle. Hakijan
mukaan toimenpiteet on toteutettu 1970-luvulla. Luvanvarainen
toimenpide on toteutettu ennen luvan hakemista.
Erityissuunnitelmat ja asiantuntijan laatima kantavuuslaskelma
mukaan lukien on toimitettu rakennusvalvontavirastoon
lupahakemuksen yhteydessä.

Haettu lupa myönnetään esitetyin piirustuksin ja samalla todetaan
että rakennusvalvontaviranomainen ei voi varmistua siitä että
aiemmin tehdyt muutostyöt on toteutettu määräysten
edellyttämällä tavalla."

OIKAISUVAATIMUS

XXXX XXXXXX ja XXXX XXXXXX tekivät
rakennuslupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen. XXXX XXXXXX
on Asunto Oy Leipurinlinnan osakkeenomistaja. XXXX
(XXXXXXX) XXXXXX on asukas yhtiön omistamassa
rakennuksessa; hän ei omista yhtiön osakkeita.

Muutoksenhakijat vaativat, että rakennuslupapäätös on
kumottava menettelyvirheen takia sekä hallinto-oikeuden ja
omistajayhtiön päätöksen vastaisena.

Rakennuslautakunta päätti päätöksellään 2.2.2016 § 39 jättää
oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska muutoksenhakijoilla ei ole
valitusoikeutta rakennuslupapäätöksestä.

VALITUS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

XXXX XXXXXX ja XXXXXXX XXXXXX ovat valittaneet



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA VP6
RAKENNUSLAUTAKUNTA

12.04.2016 § 105 17

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

rakennuslautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.
He vaativat, että hallinto-oikeus

A. kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen 28-0031-15-OIK pvm
2.2.2016 MRL 192.1 §:n mom. 1 ja MRL 192.1 mom. 3 lain
vastaisena perustaen harhaanjohtavaan virheelliseen tietoon ja
esittelijän lautakunnalle antamaan puutteelliseen selvitykseen.

B. kumoaa oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun rakennusluvan 28-
3351-15-D, joka on myönnetty vastoin hallinto-oikeuden päätöstä
hallintopakkoasiassa 28-0013-14-HAL, dia 15/0364/5 pvm
15.5.2015. Yhtiön päätös hakea ko. rakennuslupaa on syntynyt
virheellisesti ja hallituksen esteellisyyssäännöksiä rikkoen ja on
mitätön.

Valittajat perustelevat valitustaan muun ohella seuraavilla
seikoilla:

Rakennusvalvontavirasto totesi varaston luvanvastaisen
muutoksen asunnoksi 23.8.2000 kehotuksessaan 28-52-00-KMK.
Toteutetuille luvanvaraisille toimenpiteille ei ollut haettu yhtiön
lupaa eikä rakennuslupaa. Tilan sisustamisen luvanvaraisuus on
todettu hallintopakkoasiassa hallinto-oikeuden päätöksessä
15/0364/5 pvm 15.5.2015.

Lautakunnalle esittelijä ilmoitti vain rakennusluvan 28-3351-15-D
otsikon, joka koskee vain yhden "kantavan rakenteen muutosta
varastossa", vaikka hakemuksessa ollut ja myönnetty lupa
käsittää myös muita olennaisia muutoksia. Myönnetty lupa oli
haettu esteellisen hakijan toimesta ja sen käsittely oli
menettelyvirhe. Lautakunnalle ei ole taaskaan selvitetty koko
luvan sisältöä kuten hallintopakkoasiassa oli käynyt, eikä päätös
voi olla oikea.

MRL 192.1 §:n mom. 1 mukaan viereisen tai vastapäätä olevan
alueen omistajalla ja haltijalla kuten yhtiöllä on "naapurin"
valitusoikeus. Ei ole varteen otettavaa epäilystä, että
valitusoikeus on osakkaalla jo sijainnin perusteella,
puhumattakaan osakkaalle koituvasta haitasta jne. Lautakunnan
kielteinen kanta valittajan muutoksenhakuoikeuteen
(valitusoikeuteen) on kumottava.

MRL 192.1 §:n mom. 3 antaa valitusoikeuden osakkaalle edellä
mainitun lisäksi silloin kuin rakennuslupa tai purkulupa vaikuttaa



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA VP6
RAKENNUSLAUTAKUNTA

12.04.2016 § 105 18

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

suoraan hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa.
Myönnetty lupa hyväksyy keittiön, kph:n ja WC:n varastossa
tuoden olennaista haittaa yläpuolella asuvalle asukkaalle tuomalla
keittiön ja WC hajuyhdistelmät seinässä olevasta reiästä, joka
sijaitsee osakkaiden ikkunoiden alapuolella. Luvan RakMk D2
vastaisesti "hyväksymä" k, kph, WC-sisustus poistaa osakkaalta
oikeuden puhtaaseen sisäilmaan ja häiriöttömään asumiseen.
Lupa joka hyväksyy keittiön, kph ja WC kalusteiden (jotka eivät
ole koristeena) käytön varastossa, poistaa minulta/osakkaalta
oikeuden kotirauhaan ja yksityisyyteen tuomalla melun, musiikin,
lasten itkun, hotellihuoneistonomaisen käytön, kulkemisen
osakkaan (minun) pihan kautta ym. mitä kyseisessä "varastossa"
harrastettu vuosien saatossa.

Vesikalusteiden sekä viemäreiden, putkistojen ja ilmastoinnin
käyttö vaikuttaa suoraan huolto- ja kunnossapitokustannuksiin.
Lupa vaikuttaa suoraan osakkaan vastikemaksuvelvollisuuteen.
Luvassa hyväksytty sisustus asumiskäyttöä varten nostaa
vedenkulutusta sekä jätemaksuja vaikuttaen minun
vastikemaksuvelvollisuuteeni osakkaana. Oman huoneistoni arvo
laskee huomattavasti johtuen varaston luvattoman sisustamisesta
asunnoksi.

Lautakunnan päätös 28-031-15-OIK koskien osakkaan
valitusoikeutta on lain vastainen ja se perustuu harhaanjohtavasti
annettuun väärään tietoon ja puutteelliseen selvitykseen
lautakunnalle ja on siten virheellisenä kumottava. Valitusoikeus
koskien samaa huoneistoa, samoja muutoksia koskevassa
rakennusluvan hallintopakkoasiassa oli myönnetty osakkaalle niin
lautakunnalta kuin hallinto-oikeudeltakin. Lautakunnan päätös 28-
031-15-OIK on kumottava sellaisenaan. Lupa on hallinto-
oikeuden päätöksen 15/0364/5 vastainen. Luvan hakijana
esiintyvä As Oy:n hallitus on omassa asiassaan esteellinen.
Kysymyksessä on itsestään selvä menettelyvirhe.

Valituskirjelmä liitteineen on esityslistan liitteenä.

HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

Hallinto-oikeus pyytää rakennuslautakuntaa antamaan valituksen
johdosta lausunnon viimeistään 19.4.2016.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää antaa Helsingin hallinto-oikeudelle

seuraavanlaisen lausunnon:
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Rakennuslautakunta palauttaa läheteasiakirjat.
Rakennuslautakunta liittää asiakirjoihin valituksenalaisen
päätöksen perusteena olevat asiakirjat.

Lausuntonaan rakennuslautakunta toteaa seuraavaa:

Rakennusvalvontaviraston arkkitehdin päätöksellään 1.12.2015 §
632 myöntämä rakennuslupa, tunnus 28-3351-15-D, koskee
kantavan rakenteen muutosta varastossa. Asuinrakennuksen 1.
kerroksessa olevan varastotilan kantavaan väliseinään on tehty
aukko jo aikaisemmin ja tälle toteutukselle on haettu
rakennuslupaa jälkikäteen. Rakennuslautakunnan käytettävissä
olevien tietojen mukaan aukkoa koskevat rakennustoimenpiteet
on tehty 1970-luvulla ja 1990-luvulla.

Rakennusluvassa ei ole myönnetty lupaa muille muutostöille.
Rakennusluvassa ei ole myöskään myönnetty lupaa muuttaa
varastotilaa asuinkäyttöön.

Tontin 91-28-261-8 ja sillä olevan asuinrakennuksen omistaa
Asunto Oy Leipurinlinna. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty hallitus
on 29.5.2007 lähtien seuraava: puheenjohtaja XXXX XXXXX-
XXXXXXXX, varsinaiset jäsenet XXXXXX XXXXX-XXXXXXXX ja
XXXXX XXXXX-XXXXXXXX. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty
isännöitsijä on 11.2.2015 lähtien XXXX XXXXXXXXXXX, Wanha
Kunnon Isännöinti Helsinki Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön
toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä
kumpikin yksin. Muilla henkilöillä ei ole yhtiön
nimenkirjoitusoikeutta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön omistamassa rakennuksessa on
viisi huoneistoa. Yhtiön osakkeiden omistus jakautuu seuraavasti:
osakkeet 1-120 (huoneisto 1) omistaa XXXX XXXXXX, osakkeet
121-263 (huoneisto 2), 264-286 (huoneisto 3) ja 287-295
(huoneisto 4) omistavat XXXX XXXXX-XXXXXXXX ja XXXXXX
XXXXX-XXXXXXXX sekä osakkeet 296-300 (huoneisto 5)
omistaa XXXX XXXXXX. Huoneistotyypit ovat seuraavat:
huoneisto 1: 5 h+k+saunaosasto, huoneisto 2: 5
h+k+saunaosasto+uima-allas, huoneisto 3: varasto, huoneisto 4:
autotalli ja huoneisto 5: autotalli.

XXXX XXXXXX on Asunto Oy Leipurinlinnan osakkeenomistaja
omistaen huoneiston 1 ja huoneiston 5 hallintaan oikeuttavat
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osakkeet. Hänen omistama osuus yhtiön osakkeista on 41,67 %.
Hänellä ei ole yhtiön nimenkirjoitusoikeutta yhtiön hallituksen
puheenjohtajana tai isännöitsijänä taikka muullakaan perusteella.

XXXXXXX XXXXXX asuu yhtiön omistamassa rakennuksessa.
Hän ei ole yhtiön osakkeenomistaja eikä hänellä ole yhtiön
nimenkirjoitusoikeutta millään perusteella.

Valittajat eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1
momentin 1) kohdassa tarkoitettuja viereisen tai vastapäätä
olevan alueen omistajia tai haltijoita. He eivät myöskään ole
saman pykälän 1 momentin 2) kohdassa tarkoitettuja sellaisen
kiinteistön omistajia tai haltijoita, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.

Arvioitaessa sitä, onko valittajilla katsottava olevan tässä
rakennuslupa-asiassa valitusoikeus maankäyttö- ja rakennuslain
192 §:n 1 momentin 3) kohdan nojalla, on otettava huomioon
seuraavaa:

Valittajat perustelevat valituskirjelmässään tähän lainkohtaan
perustuvaa valitusoikeuttaan ennen kaikkea sillä seikalla, että
valituksenalaisessa rakennusluvassa olisi myönnetty myös lupa
muuttaa varastotila asuinkäyttöön. Tällaista lupaa ei kuitenkaan
ole nyt myönnetty. Rakennuslupa koskee ainoastaan luvan
myöntämistä jälkikäteen varastotilan kantavaan rakenteeseen jo
aiemmin tehdylle aukolle.

Rakennusluvan tarkoittaman toimenpiteen ei voida katsoa
vaikuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 3)
kohdassa tarkoitetulla tavalla välittömästi kummankaan valittajan
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Tätä näkemystä tukevat
useat Helsingin hallinto-oikeuden rakennus- ja toimenpidelupa-
asioissa viime vuosina antamat päätökset, joissa on arvioitu
asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajien valitusoikeuden
olemassaoloa maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin
3) kohdan nojalla. Näissä päätöksissään hallinto-oikeus on
katsonut, että asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla ei ole
valitusoikeutta.

Rakennuslautakunta katsoo, että myös nyt kyseessä olevassa
rakennuslupavalituksessa on vakiintuneen oikeuskäytännön
mukaista katsoa, että valittajilla ei ole valitusoikeutta
rakennuslupapäätöksestä. Näin ollen valittajien tekemä valitus
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tulee jättää tutkimatta.

Rakennuslautakunta toteaa vielä, että valituskirjelmässä on
useassa kohdassa viitattu Helsingin hallinto-oikeuden 15.5.2015
antamaan päätökseen numero 15/0364/5 ja perusteltu nyt
kyseessä olevaa rakennuslupavalitusta tässä hallinto-oikeuden
päätöksessä lausutuilla seikoilla. Tämä hallinto-oikeuden päätös
on annettu samojen valittajien rakennuslautakunnan
hallintopakkoasiassa tekemästä päätöksestä tekemän valituksen
johdosta ja hallinto-oikeus on päätöksellään palauttanut asian
rakennuslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.
Rakennuslautakunta ei käsittele tätä hallintopakkoasiaa nyt
kyseessä olevan rakennuslupavalituksen yhteydessä, vaan tekee
hallintopakkoasiassa erillisen valituskelpoisen päätöksen.

________________________________________________________________________________

Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________

Päätös Hallintopäällikkö Salmela poistui esteellisenä kokoushuoneesta
asian käsittelyn ajaksi.

Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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HALLINTOPAKKOPÄÄTÖS

Aiempi käsittely: 10.06.2014 § 190
Tulos:Ltk palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi.

Aiempi käsittely: 05.08.2014 § 243
Tulos:Ltk:n kokouksessa pöydälle pantu asia.

Aiempi käsittely: 02.09.2014 § 276
Tulos:tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta)

Tunnus 28-0013-14-HAL

Kiinteistön haltija Asunto Oy Leipurinlinna

Rakennuspaikka Oulunkylä, 091-028-0261-0008
Leipurintie 6

________________________________________________________________________________
Esittelijä VARASTOTILAA KOSKEVA HALLINTOPAKKOASIA

ASIAN TAUSTA

Rakennuspaikka on Metsälässä osoitteessa Leipurintie 6
sijaitseva tontti 91-28-261-8. Tontin ja sillä olevan kahden
asunnon asuinrakennuksen omistaa Asunto Oy Leipurinlinna.

XXXX XXXXXX toimitti 11.3.2014 rakennusvalvontavirastoon
5.3.2014 päivätyn, rakennuslautakunnalle osoitetun kirjelmän.
Hän muun ohella vaati, että keskeytetty asian käsittely on saatava
lopulliseen päätökseen, jolla velvoitetaan tilan haltija/niskoittelija
palauttamaan tilat, rakenteet ja kunnallisverkkoon liitetyt LVI-
varusteet voimassaolevan rakennusluvan mukaisiksi.

Rakennusvalvontavirasto valmisteli asian rakennuslautakunnan
päätöksentekoa varten. Päätöksellään 10.6.2014 § 190
rakennuslautakunta palautti yksimielisesti asian uudelleen
valmisteltavaksi. Päätöksellään 5.8.2014 § 243
rakennuslautakunta päätti panna asian pöydälle. Päätöksellään
2.9.2014 § 276 rakennuslautakunta päätti, ettei kirjelmä anna
aihetta enempiin toimenpiteisiin. Lisäksi lautakunta päätti
yksimielisesti seuraavaa: Rakennuslautakunta edellyttää, että
asunto-osakeyhtiö toimittaa rakennusluvasta poikkeavista
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toimenpiteistä suunnitelmat rakennusvalvontavirastoon kyseisen
tilan osalta 31.12.2014 mennessä.

XXXX XXXXXX ja XXXXXXX XXXXXX valittivat
rakennuslautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen
9.10.2014 hallinto-oikeudelle toimitetulla valituksella. Hallinto-
oikeus antoi 15.5.2015 päätöksensä numero 15/0364/5, jossa se
lausuu muun ohella seuraavaa:

Merkitään. Hallinto-oikeudella on ollut käytettävissään Helsingin
hovioikeuden 18.10.2012 antama tuomio nro 2825. Tuomio on
lainvoimainen. Hovioikeus on hylännyt Asunto Oy Leipurinlinnan
valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä, jolla oli hylätty
asunto-osakeyhtiön kanne yhtiöjärjestyksen kohtuullistamisesta ja
huoneiston nro 3 käyttämisestä asuinhuoneena.

Hallinto-oikeuden ratkaisu. Hallinto-oikeus kumoaa
rakennuslautakunnan päätöksen ja palauttaa asian
rakennuslautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian oikeudellinen arviointi. Asiassa saadun selvityksen mukaan
XXXXX-XXXXXXXXt ovat vuokranneet omistamansa
asuinhuoneiston, koska he ovat muuttaneet ulkomaille vuonna
1995. Heidän ilmoituksensa mukaan varastossa on yövytty
satunnaisesti, kun he ovat olleet käymässä Suomessa. Asunto-
osakeyhtiön isännöitsijän 2.5.2014 toimittaman selvityksen
mukaan varastotilaa ei ole vuokrattu vaan se on tyhjillään. XXXX
XXXXX-XXXXXXXX on toimittanut Rakennusvalvontavirastolle
kyseessä olevaa varastotilaa koskevan 24.3.2014 päivätyn
asiantuntijalausunnon, jonka mukaan on todennäköistä, että
kaikki näkyvissä oleva käyttövesi- ja viemäriputkisto on asennettu
paikoilleen talon rakennusvaiheessa 1970-luvulla. XXXXX-
XXXXXXXX on 1990-luvan alussa remontoinut varastotilaa sekä
tehnyt muutoksia seinärakenteisiin. Hallinto-oikeus toteaa, että
varastotila on hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten vastaisesti
muutettu keittiön ja wc/suihkuhuoneen käsittäväksi erilliseksi
asuinhuoneistoksi. Rakennuksen muuttaminen kolmiasuntoiseksi
merkitsee poikkeamista lainvoimaisesta rakennusluvasta. Lisäksi
muutoksella on poikettu asemakaavan asuntojen lukumäärää
koskevasta kaavamääräyksestä. Rakennuslautakunnan olisi tullut
ryhtyä toimenpiteisiin luvattoman muutoksen poistamiseksi.
Koska rakennuslautakunnan päätös on perustunut virheelliseen
tietoon ja koska sillä on ollut asiasta toinen käsitys, hallinto-oikeus
kumoaa rakennuslautakunnan päätöksen ja palauttaa asian sille
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uudelleen käsiteltäväksi toimenpiteitä varten ja huoneiston
saattamiseksi rakennusluvan mukaiseksi.

Asunto Oy Leipurinlinna valitti hallinto-oikeuden päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saapui korkeimpaan
hallinto-oikeuteen 24.6.2015. Korkein hallinto-oikeus teki asiassa
päätöksensä 24.7.2015. Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut
valitusta, koska valituskirjelmä oli saapunut korkeimpaan hallinto-
oikeuteen valitusajan päätyttyä. Korkein hallinto-oikeus lähetti
päätöksensä rakennuslautakunnalle tiedoksi ja noudatettavaksi.
Asiakirjat lähetettiin rakennuslautakunnalle asian uutta käsittelyä
varten ja arkistoitavaksi ja ne saapuivat 27.7.2015 Helsingin
kaupungin kirjaamoon, josta ne toimitettiin
rakennusvalvontavirastoon 29.7.2015.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös on jäänyt pysyväksi. Hallinto-
oikeus on kumonnut rakennuslautakunnan päätöksen 2.9.2014 §
276 ja palauttanut asian rakennuslautakunnalle uudelleen
käsiteltäväksi.

RAKENNUSLAUTAKUNNALLE OSOITETTU KIRJELMÄ

XXXX XXXXXX on 11.3.2014 toimittanut
rakennusvalvontavirastoon 5.3.2014 päivätyn,
rakennuslautakunnalle osoitetun kirjelmän. Hän on toimittanut
kirjelmän myös rakennuslautakunnan jäsenille sekä
rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle, hallintopäällikölle ja
yliarkkitehdille.

Kirjelmän alussa, kohdassa Asiat, todetaan seuraavaa:
Tiedustelu kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten
laiminlyönneistä asemakaavan ja myönnetyn rakennusluvan (28-
1574-C-74) vastaisten muutosten ja käytön valvonnasta, sekä
siihen liittyvään rakennusvalvontaviraston selvityskirjeeseen.
Tiedustelu kaupungin rakennusvalvontaviranomaisten
laiminlyönneistä, jota koskevat EU direktiivein perusteltua
asiakirjojen seurantaa ja arkistointia.

Tämän jälkeen kirjelmässä ilmoitetaan Kohde: Helsingin
kaupunginosa 28 Oulunkylä, kortteli 28261 tontti 8, jolla on
rakennettu paritalo (As Oy Leipurinlinna, Leipurintie 6, 00620
Helsinki). Kohteen jälkeen kirjelmässä ilmoitetaan Tiedustelun
suorittaja: XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX X X, XXXXX
XXXXXXXX, sekä hänen puhelinnumeronsa ja
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sähköpostiosoitteensa.

Kirjelmän seuraava kohta on Tiedustelun perusteet. Tässä
kohdassa käydään aikajärjestyksessä läpi asiaan liittyvät
tapahtumat vuosina 2000-2012.

Kirjelmän seuraava ja samalla viimeinen kohta on Tiedusteltavat
asiat. Tässä kohdassa todetaan muun ohella seuraavaa:

Kysymys 1: Miksi rakennus viraston virkailijat, todetessaan
omassa kehotuksessaan 58-52-00-KMK ja myöhemmässä
tarkastuksessa lain vastaiset/luvattomat muutokset, eivät
puuttuneet asiaan lain velvoittamalla tavalla, vaan keskeyttivät
asian käsittelyn asianosaisen arvottoman, omassa asiassaan
esitetyn lausunnon perusteella, joka oikeudessa on todettu
perättömäksi.

Kysymys 2: Miksi rakennus viraston virkailijat laiminlyövät
velvollisuutensa ylläpitää arkistossa olevia asiakirjoja ajan tasalla
poistamalla ja vaihtamalla asiakirjat, jotka ovat valvontatoiminnon
perusteena? Milloin puutuvat asiakirjat löytyvät arkistosta?

Nykyinen lain vastainen tilanne ja sen asumiskäyttö tuo talossa
ylempänä asuvalle ja muille olennaiset haitat kuten: melu,
kotirauha, yksityisyys, keittiö/WC hajut, homeongelma, läpikulku,
jäteastian ylikuorma, pysäköinnin pula ym.

Pyydän, että valvovana viranomaisena puututte johdonmukaisesti
asiaan lain, käytännön sekä HHO 18.10.2012 päätöksen
perusteella. Keskeytetty asian käsittely on saatava lopulliseen
päätökseen, jolla velvoitetaan tilan haltija / niskoittelijan
palauttamaan tilat, rakenteet ja kunnallisverkkoon liitetyt LVI
varusteet voimassaolevan rakennusluvan mukaisiksi. Lisäksi
pyydän, että vastaatte kysymyksiini 1 ja 2.

Kirjelmän on allekirjoittanut XXXX XXXXXX. Kirjelmä ja sen liitteet
ovat esityslistan liitteenä.

RAKENNUSVALVONTAVIRASTON TARKASTUSKÄYNTI
MARRASKUUSSA 2015

Rakennusvalvontaviraston jatkuva valvonta teki 26.11.2015
tarkastuskäynnin varastotilaan. Käynnin yhteydessä mitattu
varaston korkeus on 2,38 m ja käytävän osalta 2,1 m. Samalla
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mitatut varaston kahden ikkunan koot ovat 2,4 m x 0,68 m =
1,632 m2 ja 2,1 m x 0,68 m = 1,428 m2 eli yhteensä 3,06 m2.
Pääpiirustuksista mitattu varastotilan huoneala on noin 33,5 m2.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan G1,
Asuntosuunnittelu, Määräykset ja ohjeet 2005, kohdan 2.2.1
määräyksen mukaan pientalon asuinhuoneen huonekorkeuden
vähimmäiskorkeus on 2400 mm ja asuinhuoneen vähäisen osan
korkeus voi olla edellä sanottua pienempikin, ei kuitenkaan alle
2200 mm. Kohdan 2.3.1 määräyksen mukaan asuinhuoneessa
tulee olla ikkuna, jonka valoaukko on vähintään 1/10 huonealasta.

Selvitys mittauksista ja tarkastuskäynnin yhteydessä otetut
valokuvat ovat esityslistan liitteenä.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää jättää vaatimukset XXXX XXXXXXn

tekeminä tutkimatta, koska XXXX (XXXXXXX) XXXXXX ei ole
asiassa hallintolain 11 §:ssä tarkoitettu asianosainen.

Rakennuslautakunta päättää ottaa asian viranomaisaloitteisesti
tutkittavakseen ja päättää, että asiassa ei ryhdytä
velvoitetoimenpiteisiin.

Rakennuslautakunta perustelee päätöksensä seuraavasti:

XXXX XXXXXXN ASIANOSAISASEMA

Tontin 91-28-261-8 ja sillä olevan asuinrakennuksen omistaa
Asunto Oy Leipurinlinna. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty hallitus
on 29.5.2007 lähtien seuraava: puheenjohtaja XXXX XXXXX-
XXXXXXXX, varsinaiset jäsenet XXXXXX XXXXX-XXXXXXXX ja
XXXXX XXXXX-XXXXXXXX. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty
isännöitsijä on 11.2.2015 lähtien XXXX XXXXXXXXXX, Wanha
Kunnon Isännöinti Helsinki Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön
toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä
kumpikin yksin. Muilla henkilöillä ei ole yhtiön
nimenkirjoitusoikeutta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön omistamassa rakennuksessa on
viisi huoneistoa. Yhtiön osakkeiden omistus jakautuu seuraavasti:
osakkeet 1-120 (huoneisto 1) omistaa XXXX XXXXXX, osakkeet
121-263 (huoneisto 2), 264-286 (huoneisto 3) ja 287-295
(huoneisto 4) omistavat XXXX XXXXX-XXXXXXXX ja XXXXXX
XXXXX-XXXXXXXX sekä osakkeet 296-300 (huoneisto 5)
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omistaa XXXX XXXXXX. Huoneistotyypit ovat seuraavat:
huoneisto 1: 5 h+k+saunaosasto, huoneisto 2: 5
h+k+saunaosasto+uima-allas, huoneisto 3: varasto, huoneisto 4:
autotalli ja huoneisto 5: autotalli.

XXXX XXXXXX asuu yhtiön omistamassa rakennuksessa. Hän ei
ole yhtiön osakkeenomistaja eikä hänellä ole yhtiön
nimenkirjoitusoikeutta millään perusteella.

Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se,
jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Nyt kyseessä olevassa asiassa on kyse Asunto Oy Leipurinlinnan
sisäisestä, yhtiön osakkeenomistajien välisestä, riita-asiasta. Riita
koskee yhtiöjärjestyksen tarkoittamaa huoneistoa 3 eli varastoa.
Asia ei koske XXXX XXXXXXn oikeutta, etua tai velvollisuutta.
Hän ei ole asiassa hallintolain 11 §:ssä tarkoitettu asianosainen.
Näin ollen vaatimukset tulee hänen tekeminään jättää tutkimatta.

VELVOITETOIMENPITEIDEN TARPEELLISUUDEN ARVIOINTI

Tontin asuinrakennus on rakennettu 9.1.1973 myönnetyn
rakennusluvan (tunnus 28-2395-A-72) nojalla. Rakennuksen
korkeusaseman nostamiseksi 140 cm:llä on myönnetty lupa
(tunnus 28-1574-C-73) 17.7.1973. Autotallin muuttamiselle uima-
allashuoneeksi sekä kahden autopaikan käsittävän
talousrakennuksen rakentamiselle asuinrakennuksen yhteyteen
on myönnetty rakennuslupa (tunnus 28-244-B-74) 19.3.1974.
Kulkuteiden uudelleenjärjestelylle ja tontin osittaiselle aitaukselle
on myönnetty lupa (tunnus 28-1654-C-76) 30.9.1976.
Asuinhuoneistojen parvekkeiden lasittaminen on hyväksytty
toteutettavaksi ilmoituksen (tunnus 28-2232-i-93) nojalla
24.8.1993. Pientalon tasakaton muuttamiselle harja- ja
pulpettikatoksi sekä katosten tekemiselle kahden sisäänkäynnin
päälle kuten myös olohuoneiden korottamiselle on myönnetty
lupa (tunnus 28-4503-C-96) 31.12.1996.

Rakennusvalvontaviraston käytössä olevaan operatiiviseen
Facta-tietopalveluun tehdyn merkinnän mukaan asuinrakennus
on valmistunut vuonna 1976.

Rakennusvalvontaviranomaisen myöntämien lupien ja niiden
yhteydessä rakentamisessa noudatettaviksi hyväksymien
pääpiirustusten mukaan nyt kyseessä oleva huoneisto on varasto,
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jonka huoneala on noin 33,5 m2. Tässä varastohuoneistossa on
alun perin ollut kaksi ovellista ja yläikkunallista varastohuonetta
(joiden välissä on aukoton seinä), näihin huoneisiin johtava
käytävä, käytävän päässä oleva ovellinen tekninen tila sekä
käytävän alussa vasemmalla puolella sijaitseva sähkökaappitila.
Sisäänkäynti varastohuoneistoon on Airuentien puolelta
asuinrakennuksen pohjoispäädystä.

Vuosina 1973 ja 1974 myönnettyjen kolmen rakennusluvan
yhteydessä hyväksytyissä pääpiirustuksissa varastohuoneiston
käytävästä on välioven kautta käyntiyhteys huoneiston 1
alakerrassa sijaitsevaan takkatilaan. Vuosina 1976 ja 1996
myönnettyjen kahden rakennusluvan yhteydessä hyväksytyissä
pääpiirustuksissa tätä väliovea ei kuitenkaan enää ole, vaan
aiemman oven kohdalla on huoneistojen 3 ja 1 välinen seinä.
Näin ollen tämän välioven korvaaminen umpiseinällä on ollut
rakennusvalvontaviranomaisen, oikeastaan maistraatin,
hyväksymä ratkaisu 30.9.1976 lähtien.

Maistraatti tai rakennusvalvontaviranomainen ei ole missään
vaiheessa ennen vuotta 2015 hyväksynyt varastotilaan tehtäväksi
mitään muita muutoksia, kuin edellä mainitun välioven poiston.
Varastohuoneiden välinen kantava väliseinä on kuitenkin poistettu
ilman lupaa. Rakennuslautakunnan käytettävissä olevien tietojen
mukaan nämä rakennustoimenpiteet on tehty 1970-luvulla ja
1990-luvulla.

Asunto Oy Leipurinlinna haki näille töille rakennuslupaa
21.9.2015 jättämällään hakemuksella. Rakennusvalvontaviraston
arkkitehti myönsi päätöksellään 1.12.2015 § 632 hakemuksen
johdosta rakennusluvan tunnus 28-3351-15-D.
Rakennusvalvontaviranomainen myönsi siis jälkikäteen
rakennusluvan jo aiemmin tehdyille töille. Rakennuslupa koski
vain varaston kantavan rakenteen muutosta, ei mitään muita
muutostöitä. Rakennusluvassa ei myönnetty lupaa muuttaa
varastotilaa asuinkäyttöön.

XXXX XXXXXX ja XXXX XXXXXX tekivät
rakennuslupapäätöksestä oikaisuvaatimuksen.
Rakennuslautakunta päätti päätöksellään 2.2.2016 § 39 jättää
oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska muutoksenhakijoilla ei ole
valitusoikeutta rakennuslupapäätöksestä. XXXX XXXXXX ja
XXXXXXX XXXXXX ovat valittaneet rakennuslautakunnan
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.
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Varastotilaan on jossain vaiheessa rakennettu ilman lupaa myös
märkätila (wc ja suihkutila) sekä keittiötila.
Rakennuslautakunnalla ei ole käytössään täysin luotettavaa tietoa
näiden töiden suorittamisajankohdasta. Työt on tehty ilmeisesti
1990-luvulla. Jos nämä työt tehtäisiin nyt eli vuonna 2016, työt
saisi tehdä ilman rakennuslupaa.

XXXX XXXXX-XXXXXXXX ja XXXXXX XXXXX-XXXXXXXX ovat
asuneet aiemmin huoneistossa 2. Vuodesta 1995 lähtien he ovat
asuneet ulkomailla. Tämän vuoksi huoneisto 2 on ollut
vuokrattuna. Ilmoituksensa mukaan XXXX XXXXX-XXXXXXXX ja
XXXXXX XXXXX-XXXXXXXX ovat yöpyneet varastotilassa
satunnaisesti käydessään Suomessa. Rakennuslautakunnan
käytettävissä olevan tiedon mukaan heidän poikansa on myös
yöpynyt varastotilassa satunnaisesti jo ennen vuotta 1995.
Rakennuslautakunnan käytettävissä olevien tietojen mukaan
varastotilaa ei ole käytetty majoittumiseen tämän laajemmin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus
ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se
jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja
käyttökelpoisuuden vaatimukset. Jos rakennuksen
kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen
korjattavaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n mukaan jos joku ryhtyy
toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan
velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi
päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan
sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa
tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että
tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän
kustannuksella.

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä nyt kyseessä
olevan kaltaisissa tapauksissa arvioitaessa velvoitetoimenpiteiden
tarpeellisuutta erityistä painoarvoa on annettu myönnetystä
rakennusluvasta mahdollisesti poikkeavan käyttötarkoituksen
olennaisuudelle (KHO 11.7.1995/2876 ja KHO:1983-A-II-95) ja
tilapäisyydelle (KHO:1983-A-II-97) sekä pitkähkön ajan
kulumiselle (KHO:1992-A-78 ja KHO:1983-A-II-95).
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Rakennuslautakunta toteaa, että nyt kyseessä olevaa varastotilaa
on saatujen tietojen mukaan käytetty satunnaisesti yöpymiseen.
Tila ei täytä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan G1,
Asuntosuunnittelu, kohtien 2.2.1 ja 2.3.1 määräyksiä
vähimmäiskorkeuden ja ikkunoiden kokonaispinta-alan osalta.
Rakennusvalvontaviraston 26.11.2015 tekemän tarkastuskäynnin
hetkellä tilassa ei myöskään ollut sellaista varustusta, että tila
täyttäisi näiltä osin G1:n kohdan 3.2.1 määräystä, koska tilassa ei
ollut esimerkiksi minkäänlaista ruuanvalmistusmahdollisuutta
(liesi, tms.).

Varastotilan varustustasoon liittyen rakennuslautakunta toteaa,
että mikään säännös tai määräys ei kiellä sitä, että varastossa voi
olla wc ja suihkutila lattiakaivoineen. Lattiakaivon olemassaolo on
päinvastoin varastotilassa usein hyvinkin perustelua. Lisäksi
varastossa on sallittua ja myös perusteltua säilyttää hyvinkin
monenlaisia tavaroita.

Rakennuslautakunta katsoo, että otettaessa huomioon kaikki
edellä lausuttu asiassa ei ole syytä ryhtyä velvoitetoimenpiteisiin.

PÖYTÄKIRJANOTE

Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään saantitodistuskirjeenä Asunto
Oy Leipurinlinnalle ja XXXX XXXXXXlle.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut.

Liitteet Sijaintikartta
Asemakaava
Helsingin hallinto-oikeuden päätös
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja
Pääpiirustuksia
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1
Tarkastuskäynti 26.11.2015 ja valokuvia
Vaatimuskirjelmä ja sen liitteet
Yhteenveto tapahtumista

Valitusosoitus Rakennusasia
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Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________
Päätös Hallintopäällikkö Salmela oli esteellisenä poissa

kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä muutti ehdotusta siten, että siitä poistettiin esityslistan
sivun 32 ensimmäinen kokonainen virke ”Jos nämä työt tehtäisiin
nyt eli vuonna 2016, työt saisi tehdä ilman rakennuslupaa.”

Rakennuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun
päätösehdotuksen.
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POIKKEAMISPÄÄTÖS

Tunnus 46-3589-15-S

Hakija Asunto Oy Sylvesterinkuja 12

Rakennuspaikka Pitäjänmäki, 091-046-0140-0006
Sylvesterinkuja 12

Pinta-ala 3671 m²
Kaava 12067
Lainvoimaisuus 2013
Sallittu kerrosala 1150 m²
Rakennettu kerrosala 1009 m²
Alueen käyttö Asuinpientalojen korttelialue ( AP II )

- saa tontille rakentaa asunnon kutakin tontin 400 m2 kohti.
Asunnossa saa kuitenkin olla eneintään 40 k-m2:n suuruinen osa
erotettavissa sivuasunnoksi
Autopaikkojen vähimmäismäärät:
-asunnot: 1 autopaikka / asunto ja lisäksi 1 ap / asunto yhden
auton tilapäistä pysäköintiä varten

Pääsuunnittelija Landen Markku
rakennusarkkitehti

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide Poikkeaminen asuinhuoneistojen ja autopaikkojen

lukumäärästä asuinpientalotontilla

Sylvesterinkuja 12 osoitteessa asuinpientalojen korttelialueella
haetaan poikkeamista asuntojen ja autopaikkojen lukumäärästä.
Asemakaava mahdollistaa yhdeksän asunnon rakentamisen ja
nyt halutaan rakentaa kaksi uutta asuntoa paritaloon, yhteensä 10
asuntoa koko tontille.

Tontilla sijaitsee 1970-luvulla valmistunut rivitalo, 8 asuntoa, n.
1150 k-m2 ja kuuden autopaikan autohalli n. 90 m2, jonka
purkamista tullaan hakemaan myöhemmin haettavan
rakennusluvan yhteydessä.

Tontti kuuluu pientalovaltaiseen alueeseen ja sillä on voimassa
asemakaava nro 12067 ( 24.4.2012) jonka mukaan AP II
merkitylle tontille saa rakentaa kaksikerroksisen
asuinrakennuksen ja asunnon kutakin tontin 400 m2 kohti.
Asunnossa saa kuitenkin olla enintään 40 k-m2:n suuruinen osa
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erotettavissa sivuasunnoksi. Autopaikkojen vähimmäismäärä:
asunnot 1 ap/asunto ja lisäksi 1ap/ asunto yhden auton tilapäistä
pysäköintiä varten.

Tontilta halutaan purkaa autohalli ja sen tilalle rakentaa 2-
kerroksinen paritalo. Tällöin poiketaan asemakaavan
osoittamasta asuntojen lukumäärästä ylittämällä se yhdellä
asunnolla. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 240 k-m2.
Paritalon rakentamisen yhteydessä sen autopaikat toteutetaan
asemakaavan mukaan ja lisäksi toteutetaan yksi ylimääräinen
vierasautopaikka. Olevan rivitalon suhteen poiketaan
autopaikoituksesta siten, että jokaiselle asunnolle osoitetaan yksi
autopaikka pihalle, mutta tilapäiseen pysäköintiin rakennetaan
yksi autopaikkaa tontille asemakaavan vaatiman kahdeksan
tilpäisen autopaikan sijaan.

Kuuleminen Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapureita
poikkeamishakemuksen johdosta ja ilmoittanut lupahakemuksen
vireille tulosta.

Naapuri osoitteesta Sylvesterinkuja 3 (kääntöpaikan takana) ei
näe mitään syytä poiketa kaavamääräyksistä. Perusteluksi
esitetään autopaikkojen vähäisyyttä tontilla ja katualueella.
Naapuri toteaa myös, että omakotitalo soveltuisi tontille ja että
paritalo on liian massiivinen alueelle. Naapurin mielestä rakennus
tulisi sijoittaa keskemmäksi tonttia eikä kadun viereen kuten nyt
ehdotetaan.

Hakijan vastineen mukaan autopaikkatilanne paranee
rakentamisen myötä, koska autohalli on tällä hetkellä suljettuna.
Selvityksen mukaan autopaikkojen määrä rivitalolle lisääntyy
yhdellä autopaikalla. Paritalolle toteutetaan asemakaavan
mukaiset autopaikat ja lisäksi yksi ylimääräinen autopaikka.
Jäljellä olevan rakennusoikeuden käyttö 240 m2 paritalona tai
omakotitalona ei vaikuta rakennusmassan kokokoon muutoin kuin
autokatosten osalta, mikäli niitä rakennettaisiin. Autohalli on
rakennustyyppinä vieras pientalovaltaisella alueella.
Rakennusalueen raja määrittelee rakentamisen sijainnin ja
suunnitelmassa on noudatettu asemakaavaa.

Rivitalon voidaan katsoa soveltuvan asuinalueelle riittävän hyvin
ja poikkeamiseen on kaavoittajan puoltava kannanotto.

Poikkeamiset perusteluineen
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Pientalotontille asemakaavan salliman yhdeksän ( 9 ) asunnon
sijaan esitetään rakennettavaksi 10 asuntoa, joista uusia paritalon
kaksi asuntoa.

Autopaikkojen lukumäärä alitetaan vanhan rivitalon tilapäisten
autopaikkojen osalta seitsemällä autopaikalla.

Perusteluksi hakija esittää, että paritalo soveltuu rivitalon kanssa
samalle tontille paremmin kuin omakotitalo.
Täydennysrakentaminen parantaisi alueen yleisilmettä ja
viihtyisyyttä, koska autohalli on pientaloalueen luonteeseen
liittyen vieras rakennus.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa kannanotossaan
poikkeamisia. Tilapäisestä autopaikoituksesta poikkeaminen
vastaa nykyisiä uusia paikoitusnormeja pientalotonteilla.

Rakennusoikeus -1150 m2 asuinkerrosalaa
- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa
autosuoja- ja varastotilaa enintään 25 k-m2/asunto, mikäli sille ei
ole erikseen merkitty t-merkinnällä rakennusalaa tai sitä ei ole
suojelumääräyksin kielletty
- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakentaa
enintään 10 % kerrosalasta kuistin tai viherhuoneen mikäli sitä ei
ole suojeltu määräyksin.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamispäätöksen.

Päätösehdotuksen perustelut

Poikkeamisen erityinen syy on paritalon soveltuminen jo
toteutetun rivitalon tontille.

Kaavoittaja toteaa, että tontilla on käyttämättä 240 as-krsm2,
mikä ala on suuri yhdelle asunnolle, mutta riittää kahden
perheasunnon toteuttamiseen. Lisäksi tontilla on rakennusalalla
osoitettu paikka, johon paritalo soveltuu hyvin sekä
kaupunkikuvan kannalta että autopaikka- että oleskelupihojen
järjestelyjen suhteen. Asuntojen sallitun lukumäärän ylittäminen
yhdellä asunnolla on näin ollen perusteltavissa.

Nykyisen rivitalon pihaan tulee 1 ap/asunto. Tämä määrä
poikkeaa asemakaavan määräyksestä, mutta vastaa nykyisiä,
uusia paikoitusnormeja pientalotonteilla. Uusimman
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laskentaohjeen mukaan rivitalotonteilla tulee rakentaa vähintään
suurempi luvuista 1 ap/100 krs-m2 tai 1 ap / asunto. Kun rivitalon
kerrosala on 909 krs-m2 ja rakennuksessa on 8 asuntoa, voidaan
uuden ohjeen perusteella katsoa, että rivitalopihan 9 autopaikkaa
on riittävä määrä. Asemakaavassa ei vaadita vieraspaikkoja,
mutta tontille on lisäksi suunniteltu 1 vieraspaikka. Yhteensä
tontille on suunniteltu 14 autopaikkaa. Alueen liikennesuunnittelija
on tutustunut hakemukseen ja on puoltanut vähäistä
poikkeamista asemakaavan autopaikkamääräyksestä.

Poikkeamisen erityinen syy on alueen tarkoituksenmukainen
käyttö. Poikkeamisesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Hankkeelle tulee erikseen hakea rakennuslupa ja purettavalle
rakennukselle purkamislupa.

Päätösote lähetetään tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 §, 171-174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 88 §

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Selvitys suunnittelijoista
Ote kokouspöytäkirjasta
Naapurin kuuleminen
Asemapiirustus
Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto
Naapurin huomautus
Poikkeamiset perusteluineen
Vastine naapurin huomautukseen

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
15.04.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia
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Käsittelijä Helena Koski
lupa-arkkitehti
puh. 310 26401

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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RAKENNUSLUPA

Tunnus 10-0124-16-A

Hakija Kiinteistö Oy Rantatien Kasvu
Kiinteistö Oy Rantatien Loikka

Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0576-0001
Hermannin rantatie 6

Pinta-ala 3638 m²
Kaava 11626
Lainvoimaisuus 2007
Sallittu kerrosala 12000 m²
Alueen käyttö KTY Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa tiloja

toimistoja, ympäristöhaittoja aiheuttamatonta teollisuutta ja
varastointia sekä julkisia palveluita varten.

Pääsuunnittelija Siikala Antti-Matti
arkkitehti
Arkk tsto Sarc Oy

________________________________________________________________________________
Rakennustoimenpide 6-kerroksinen kellarillinen toimistorakennus ja

rakennustöiden aloittamisoikeus ennen luvan
lainvoimaisuutta

Haetaan rakennuslupaa 6-kerroksiselle toimistotalolle, jossa on
lisäksi ullakolla iv-konehuone ja maanalainen kellarikerros.

Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Rakennuslupaa haetaan
Hermannin Rantatien puoleiselle toimistorakennukselle, tontin
Tukkutorin puoleiselle rakennusalalle on tarkoitus rakentaa
lähitulevaisuudessa lisäsiipi, joka täydentää tontin
kaupunkikuvallisesti ehjäksi kokonaisuudeksi.

Rakennuksessa on maantasossa Hermannin Rantatien ja
Tukkutorinkujan suuntaan lasiseinillä avautuva jalustaosa,  jossa
sijaitsee ravintola sekä neuvottelu- ja liiketiloja. Ylemmissä
kerroksissa on toimistotilaa. Punatiiliverhoillussa katujulkisivussa
on nauhaikkunat, joihin liittyy julkisivuritilöitä ja metalliverkkoa.
Sisäpihan suuntaan julkisivut ovat metallikasettia ja -verkkoa.
Ullakolle sijoittuva iv-konehuone on verhoiltu tumman harmaalla
alumiinisäleiköllä. Hanke liittyy kaupunkikuvallisesti ja
toiminnallisesti pohjoispuolen tontilla 091-010-0576-0002 jo
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sijaitsevaan punatiiliseen toimistorakennukseen.

Tällä luvalla haetaan toteutettavaksi myös tontin tulevaa
rakentamista palvelevat pysäköintipaikat ja väestönsuojat.
Asemakaavan mukaan tontille ja Tukkutorinkujan alle viereiselle
ma-alueella saa sijoittaa tämän tontin ja viereisen tontin  091-010-
0576-0002 pysäköintipaikkoja. Enimmäismäärä on 100 paikkaa
tämän tontin osalta ja 28 paikkaa naapuritontin osalta. Tämän
tontin piha-alueelle sijoitetaan 10 autopaikkaa, maanalaiseen
kellarikerrokseen sijoitetaan oman tontin puolelle 68 paikkaa ja
asemakaavan sallimana Tukkutorinkujan alle 50 paikkaa,
yhteensä siis asemakaavan sallima enimmäismäärä, eli 128 uutta
paikkaa. Kulku maanalaiseen pysäköintihalliin tapahtuu tontilla jo
olevan, myös naapuritontin maanalaista pysäköintikellaria
palvelevan ajorampin kautta.

Rakennettaviin kellaritiloihin sijoitetaan pysäköinnin lisäksi
väestönsuojatiloja sekä teknisiä tiloja. Polkupyöräpaikkoja
kellarissa on 80 kpl, pihalla 80 kpl.

Pohjoispuolen naapurikiinteistön 091-010-0576-0002 kanssa on
tehty alustava sopimus rasitteiden perustamisesta, joiden
perustamien on edellytys rakennuksen toiminnalle esitetyllä
tavalla. Asemakaavan mukaan tonttien rajaseinää ei tarvitse
toteuttaa palomuurirakenteena, toteutus on esitetty EI60 -
rakenteena.

Rakennusvalvontavirasto on kuullut naapurit, joilla ei ole ollut
hankkeeseen huomautettavaa.

LAUSUNNOT

Kaupunkikuvaneuvottelukunta on lausunnossaan 3.2.2016
puoltanut hanketta ehdollisena. Toimikunta edellyttää, että
jatkosuunnittelussa varmistetaan julkisivuvärien ja materiaalien
huolellinen yhteensovitus ja riittävät materiaalivahvuudet. Myös
rakennuksen nurkan valaistusta kehotettiin tutkimaan.
Lupaehtoihin on lisätty väri- ja materiaalimallikatselmus, jossa
tulee esittää julkisivujen hyväksyttävä toteutustapa ennen
lopullisten julkisivuvärien ja materiaalien toteutusta. Luvan ehtona
on myös rakennuksen valaistus- ja mainossuunnitelman
hyväksyntä rakennusvalvonnan kaupunkikuvaosastolla ennen
toteutusta.
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Tontille on myönnetty maankaivuu- ja paalutustyölausunto 10-
0344-16-M, jonka mukaiset työt on tontilla aloitettu.

SELVITYKSET

Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio on tehty. Hanke
on katsottu riskitasoltaan keskimmäiseen R2 (1-3) luokkaan
kuuluvaksi. Riskiarviossa esitetään riskianalyysiä ja
rakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastusta stabiliteetin osalle.
Ulkopuoliset tarkastajat on esitetty ja hyväksytty lupakäsittelyn
yhteydessä.

Lupahakemuksen yhteydessä on toimitettu
kosteudenhallintaselvitys.

Tontin pilaantuneiden maiden poistosta on olemassa
ympäristökeskuksen päätös Ymk 2007-1806.

Pelastuslaitoksen tarkastama palotekninen suunnitelma on
toimitettu rakennusvalvontavirastoon lupahakemuksen
yhteydessä.

Lisäksi hankkeesta on toimitettu selvitys rakennuksen ulkovaipan
ääneneristyksestä.

Tukkutorinkujan alle sijoittuvalle pysäköintikellarille tarvittavina
asennuksineen, samoin kuin Hermannin Rantatien puolelle
ulottuville asennuksille ja rakenteille on haettu sijoitusluvat.

Energiaselvitys on toimitettu lupahakemuksen yhteydessä.
Energiaselvitykseen liitetyn energiatodistuksen mukaan
rakennuksen suunniteltu energiatehokkuusluokka on C.

Poikkeamiset perusteluineen

Asemakaavan mukaan KTY-alueen rakennusten neljän
ensimmäisen kerroksen tulee soveltua teollisuudelle.
Kaavoittajalta pyydetyn kannanoton mukaan kyseisen
kaavamääräyksen noudattaminen alueella ei sen nykyisten ja
tulevaisuusnäkymien vuoksi enää ole tarpeen.

Rakennusluvalla haetaan poikkeamista autopaikkojen
toteuttamisesta siten, että tontilla toteutetaan jo nyt koko tontille
asemakaavan mukaan sallittava autopaikkojen maksimimäärä,
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vaikka tämän luvan mukaisella rakentamisella käytetään vain osa
tontille sallitusta rakennusoikeudesta, jonka perusteella
pysäköintipaikkojen lukumäärä asemakaavan mukaan lasketaan.
Hakija perustelee poikkeamaa sillä, että autopaikkoja toteutetaan
pihan lisäksi pääasiallisesti kellariin, jonka rakentaminen
kokonaisuudessaan kerralla on alueen vaativat
pohjarakennusolosuhteet ja rakentamisen käytännön
toteutettavuus huomioon ottaen järkevää.

Rakennuksen katolla on tekninen ullakkokerros, joka on
kauttaaltaan sisäänvedetty julkisivulinjoista. Sisäpihan puolella
ullakon määritelmä ei kokonaan täyty, koska sisäänvedon mitta
julkisivusta on konehuoneen korkeutta pienempi. Asiaa on
käsitelty kaupunkikuvatoimikunnassa ja kaupunkikuvallisesti asia
on hyväksyttävissä.

Pysäköintikellarin kylmä ja maantasossa avoin poistumisporras
pihakannelle esitetään toteuttavaksi palokestoluokkaan R0.
Hakija perustelee poikkeamaa sillä, että portaassa ei ole
palokuormaa ja myös sillä että kellaritilat on varustettu
automaattisella sammutuslaitteistolla.

Poikkeamisia voidaan pitää vähäisenä ja perusteltuna.

Rakennusoikeus 12 000 kem2

IV-konehuoneet sekä kellariin rakennettavat tekniset tilat, arkistot,
varastot ja pysäköintitilat sekä sosiaali- ja väestönsuojatilat saa
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden
lisäksi.

Rakennusoikeuden käyttö

Käyttötarkoitus KäytettyRakennetaanPuretaanYhteensä
liike- ja toimistorakennusten krsalaa 6870 6870
kerrosalan ylitys /MRL 115§ 176 176
Lisäkerrosalaa / ullakko 697 697
Kellarikerros 4536 4536

Autopaikat Yhteensä 100
Rakennetaan 100

Väestönsuojat Luokka Suojatila m2 Suojat lkm
S1 270 2
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Hankkeen laajuus

Kokonaisala 12292 m²
Tilavuus 48400 m³
Paloluokka P1

Rakenteiden paloluokkavaatimukset

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

Autosuojat RakMK E4

Lausunnot

Lausunnon antaja Kaupunkikuvaneuvottelukunta
Lausunto pvm 03.02.2016

Aloittaminen Hakija on anonut lupaa aloittaa rakennustyöt ennen päätöksen
lainvoimaisuutta.

Vakuuden laji Vakuutusyhtiön takausvastuu
Vakuus 340200 euroa
Vakuuden perusteet Perustusten ja kellarikerroksen rakentaminen
________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun luvan ja vahvistaa esitetyt

piirustukset seuraavin määräyksin:

Maankäyttö ja rakennuslain 144 §:n nojalla hyväksytään asetettu
vakuus ja annetaan lupa rakennustyön suorittamiseen
perustusten ja kellarikerroksen rakentamiseksi.

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:

- iv-suunnitelmat
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- kvv-suunnitelmat
- palokatkosuunnitelma
- rakennesuunnitelmat

Rakennustyön edistymisen mukaan on pyydettävä seuraavien
katselmusten toimittamista:

Kiinteistövirastolta:
- maastoonmerkintä
- sijaintikatselmus

Rakennusvalvontavirastolta:
- aloituskokous
- pohjakatselmus
- rakennekatselmus
- kvv-katselmus
- iv-katselmus
- väri- ja mallikatselmus
- loppukatselmus

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

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

Aloituskokouksessa tulee esittää ulkopuolisen tarkastuksen
tarkempi tehtävän määrittely ja hyväksyttyjen tarkastajien
tehtävät.

Tämän luvan mukaisten töiden yhteydessä tulee noudattaa myös
tontille myönnetyn maankaivuu- ja paalutustyölausunnon (10-
0344-16-M ) ehtoja ja sen osalta pidetyssä aloituskokouksessa
(15.2.2016) sovittuja menettelyjä.

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja valvovat osaltaan työn
suorittamisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle tulee hakea
hyväksyntää rakennusvalvontaviranomaiselta ennen muutosten
toteuttamista.

Kosteudenhallinta: suunnittelussa ja rakentamisessa on
noudatettava hankkeeseen ryhtyvän kosteudenhallinta-
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selvityksessään (8.03.2016) esittämiä menettelyjä.

Ennen julkisivujen toteuttamista on pidettävä väri- ja
materiaalimallikatselmus, jossa paikalla on rakennusvalvonnan
kaupunkikuvaosaston edustajan lisäksi pääsuunnittelija ja hakijan
edustajat. Mallikatselmuksessa määritellään julkisivujen lopullinen
hyväksyttävä toteutustapa.

Mainonnan yleissuunnitelma sekä julkisivuvalaistuksen
periaatteet tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviraston
kaupunkikuvaosastolla ennen toteutusta.

Ennen kuin rakennus hyväksytään käyttöönotettavaksi, tulee olla
perustettuna kiinteistön 091-010-0576-0002 kanssa rakennuksen
käytön kannalta olennaiset rasitteet, joita ovat mm. perustus- ja
rakenne-, ajo- ja kulkuyhteys-, autopaikka-, huolto-, liikenne-,
jätehuolto-, poistumistie-, ja väestönsuojarakenteet sekä erilaisten
putkien, johtojen, laitteiden ja ilmanvaihtokanavien
sijoittamisoikeus.

Tontin ulkopuolelle Tukkutorinkujan ja Hermannin Rantatien
puolella katualueille sijoittuvien rakenteiden ja asennusten osalta
tulee noudattaa jo myönnettyjen sijoituslupien ehtoja.

Mikäli tontin Tukkutorinkujan puoleiselle rakennusalalle ole viiden
vuoden kuluessa tämän luvan myöntämisestä haettu
rakennuslupaa, tulee piha-alue siltä osin maisemoida erikseen
rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaosastolla hyväksytettävän
suunnitelman mukaan.

Rakennuksesta on laadittava käyttö- ja huolto-ohje.

Energiaselvitys on päivitettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 115§, 117§, 117a-i§, 118§,125§,
133§, 135§, 144§, 171§, 172§, 175§

________________________________________________________________________________

Liitteet Hakemus
Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
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Kerrosalaselvitys
Esteettömyysselvitys
Kaupunkikuvaneuvottelukunnan lausunto
Ympäristökeskuksen päätös
Hankekuvaus ja poikkeamalistaus
Pysäköintilaskelma
Päätös sijoitusluvasta
Pöytäkirjan päätös myynnistä
Sopimus tulevien rasitteiden perustamisesta
Vakuushakemus
Vakuutusyhtiön takausvastuu todistus

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
15.04.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Sofia Amberla
arkkitehti
puh. 310 26450

________________________________________________________________________________
Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Merkittiin, että asia YA2 käsiteltiin lisäesityslistalta ja että asiaan
liittyvät asiakirjat jaettiin kokouksessa pöydälle.
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PÄÄTÖS MUUTOKSENHAKUUN

Tunnus 16-0036-15-OIK

Muutoksenhakija XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXX XXXX

Rakennuspaikka Ruskeasuo, 091-016-0730-0035
Karunantie 4b

Pinta-ala 432 m²
Kaava 9873
Lainvoimaisuus 1991

Muutoksenhaun kohde
16-3660-15-AL

Päättäjä yliarkkitehti
Päätöspvm 08.12.2015 § 468
________________________________________________________________________________
Esittelijän perustelut OIKAISUVAATIMUS LUPAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVASTA

MUUTOSLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

RAKENNUSLUPA JA SEN RASITTEITA KOSKEVA
LUPAMÄÄRÄYS

Rakennuspaikka on Ruskeasuolla osoitteessa Karunantie 4b
sijaitseva tontti 91-16-730-35. Tontin omistavat XXXX
XXXXXXXX ja XXXX XXXXXXXX. Rakennusvalvontaviraston
yliarkkitehti on myöntänyt päätöksellään 27.5.2014 § 234
rakennusluvan tunnus 16-1055-14-A. Lupa koskee omakotitalon
ja siihen liittyvän autokatoksen rakentamista tontille.

Tässä lupapäätöksessä on muun ohella seuraava lupamääräys:
Ennen rakennuksen käyttöönottoa on perustettava rasitteet
tämän tontin ja tontin 16730/(34) välille koskien autosuojan
rakentamista rajaan kiinni ja sen maanalaisten rakenteiden
vähäistä ulottamista pohjoisnaapurin puolelle. (Kiinteistörasitteet
kulkutiestä, johdoista ja jätteiden kokoamispaikasta on jo
perustettu.)

MUUTOSLUPA JA SEN RASITTEITA KOSKEVA
LUPAMÄÄRÄYS
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Luvan saajat jättivät rakennustöiden aikana 27.11.2015
rakennusvalvontavirastoon muutoslupahakemuksen. He pyysivät
hakemuksessaan rasitteita koskevan lupamääräyksen
poistamista. Pyyntöä ei perusteltu hakemuksessa.

Rakennusvalvontaviraston yliarkkitehti teki hakemuksen johdosta
päätöksensä 8.12.2015 § 468, luvan tunnus 16-3660-15-AL.
Yliarkkitehti ei poistanut lupamääräystä. Sen sijaan hän muutti
lupamääräykseen kuulumaan seuraavasti: Ennen lopullista
loppukatselmusta on perustettava rasitteet tämän tontin ja tontin
16730/(34) välille koskien autosuojan rakentamista rajaan kiinni
ja, mikäli maanalaisia rakenteita on vähäisesti ulotettu
pohjoisnaapurin puolelle, koskien myös niitä.

OIKAISUVAATIMUS JA LISÄSELVITYS

Luvan saajat ovat tehneet yliarkkitehdin muutoslupapäätöksestä
oikaisuvaatimuksen. Se on toimitettu rakennusvalvontavirastoon
muutoksenhakuajan kuluessa 28.12.2015. Luvan saajat vaativat
lupamääräyksen poistamista. He perustelevat vaatimustaan
oikaisuvaatimuskirjelmässään seuraavasti:

"Olemme toistuvasti parin vuoden aikana asiaa tiedustelleet
alueemme rasitteista vastaavalta virkamieheltä (XXXXX
XXXXXXXX) ja vastaus on ollut aina sama: Naapurin puolelle ei
tule rakenteita (antura ja salaojat rakennettu siten, että jäävät
kokonaisuudessaan tonttimme puolelle) joten rasitteita ei tarvita
eikä voida perustaa. Alla tämä vielä kirjallisesti sähköpostina.
Sopimus autosuojan rakentamisesta rajalle on tehty."

Mainittu sähköposti on XXXX XXXXXXXn XXXXX XXXXXXlle
14.8.2015 lähettämä sähköpostiviesti. Tässä todetaan muun
ohella seuraavaa: "Ennen rakennuslupaahan haimme
rasitetoimitusta rasitesopimuksemme mukaisesti ja perustit sen
mukaiset rasitteet. Kesäkuun puhelussamme tiedustelin miksei
autokatoksestamme tällöin perustettu rasitetta ja sanoit, ettei
rasitteita (kiinteistö/rakenne) tarvitse perustaa autokatoksessa. Ja
sen vuoksi niitä ei alkuperäisessä rasitetoimituksessakaan
perustettu. Myöskään rakennerasitetta ei tarvita, koska mikään
autokatoksemme osa ei ulotu naapureiden puolelle. Aiemminhan
autokatoksen anturat oli suunniteltu osittain naapureiden puolelle
ulottuviksi mutta juuri tämän rakennerasiteasian vuoksi muutimme
rakennetta siten, että anturat ovat kokonaan meidän
puolellamme. Olihan asia nyt niin, ettei uusia rasitteita tarvita?"
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Rakennusvalvontavirasto pyysi 19.1.2016 lähettämässään
sähköpostikirjelmässä luvan saajilta kirjallista lisäselvitystä siitä,
että oikaisuvaatimuskirjelmässä ja sen liitteessä olevat lausumat
pitävät paikkansa. Virasto yksilöi kirjelmässään tarvittavan
lisäselvityksen. Lisäselvitys tuli toimittaa viimeistään 29.2.2016.

Luvan saajat toimittivat pyydetyn lisäselvityksen
rakennusvalvontavirastoon 29.2.2016. Lisäselvitykseen sisältyvät
pääsuunnittelijan kirjallinen selvitys sekä vastaavan
rakennesuunnittelijan kirjallinen selvitys ja hänen laatimansa,
tarvittavilta osin uudet, rakennepiirustukset. Lisäselvitys osoittaa,
että autokatoksen perustuksia tai muita rakenteita ei uloteta
naapuritontin (91-16-730-34) puolelle.

Naapuritontin 34 osaomistaja ja asukas XXXXX XXXXXXX on
lausunut asiaan liittyen 16.2.2016 rakennusvalvontavirastoon
lähettämässään sähköpostiviestissä seuraavaa: "Mitä tulee
autokatoksen maanalaisiin rakenteisiin, XXXX XXXXXXXX
ohjeisti 11/2014 toiveidemme vastaisesti maaurakoitsijaansa
asentamaan routaeristestyroxit pihallemme 120 cm leveälle
alueelle autokatoksen pohjoisseinustasta. Koska hän ei ollut
missään vaiheessa pyytänyt tähän lupaa ja koska hän ei ole
tähän mennessä kunnioittanut yhtäkään tekemäänsä sopimusta
(rasitesopimuksen mukaisesti hänen olisi pitänyt korvata
kaivuutöidensä pihallemme aiheuttamat vauriot, mutta ei ole
maksanut penniäkään pihan entisöinnistä, jonka olemme itse
joutuneet tekemään ja kustantamaan), poistimme styroxit pihan
kunnostustöiden yhteydessä 04/2015."

RAKENNUSTÖIDEN TILANNE

Asuinrakennus on hyväksytty käyttöön otettavaksi
rakennusvalvontaviraston 17.12.2015 pitämässä osittaisessa
loppukatselmuksessa. Käyttöönotto ei koskenut autokatosta.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hyväksyä XXXX XXXXXXXXn ja

XXXX XXXXXXn tekemän oikaisuvaatimuksen
rakennusvalvontaviraston yliarkkitehdin muutoslupapäätöksestä
8.12.2015 § 468 ja muuttaa yliarkkitehdin päätöstä poistamalla
siitä seuraavan lupamääräyksen: Ennen lopullista
loppukatselmusta on perustettava rasitteet tämän tontin ja tontin
16730/(34) välille koskien autosuojan rakentamista rajaan kiinni
ja, mikäli maanalaisia rakenteita on vähäisesti ulotettu
pohjoisnaapurin puolelle, koskien myös niitä.
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Rakennuslautakunta perustelee päätöksensä seuraavasti:

YLIARKKITEHDIN MUUTOSLUPAPÄÄTÖS

Yliarkkitehdin päätös muuttaa lupamääräys toisen sisältöiseksi oli
oikea. Muutoslupahakemuksen yhteydessä ei ollut toimitettu
rakennusvalvontavirastoon selvitystä siitä, että autokatoksen
perustuksia tai muita rakenteita ei uloteta naapuritontin 91-16-
730-34 puolelle. Riittävää selvitystä asiasta ei toimitettu
myöskään vielä tehdyn oikaisuvaatimuksen asiakirjoissa, vaan
vasta rakennusvalvontaviraston pyytämänä lisäselvityksenä.

RASITESOPIMUS

Rakennuspaikan tontti 91-16-730-35 ja sen pohjoinen
rajanaapuritontti 91-16-730-34 on muodostettu tontista 91-16-
730-4. Tontti 35 on merkitty kiinteistörekisteriin 3.1.2014. Tontti
34 on merkitty kiinteistörekisteriin 17.1.2015.

Tonttien nykyiset omistajat ovat olleet omistajina 19.6.2013
lähtien. Tälle päivämäärälle on päivätty heidän tekemänsä
rasitesopimus. Rasitesopimuksen allekirjoittajat ovat tontin 35
omistajat XXXX XXXXXXXX ja XXXX XXXXXXXX sekä tontin 34
omistajat XXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX, XXXXXX
XXXXXXX ja XXXXX XXXXXXX.

Rasitesopimuksessa on sovittu ensinnäkin kolmesta
kiinteistörasitteesta. Nämä kiinteistörasitteet on perustettu ja
merkitty kiinteistörekisteriin. Johtoja koskeva kiinteistörasite on
kuitenkin perustettu ja merkitty kiinteistörekisteriin sen
sisältöisenä, kuin siitä on tämän rasitesopimuksen jälkeen
tehdyssä toisessa sopimuksessa sovittu. Nyt ei ole kyse näistä
kiinteistörasitteista.

Rasitesopimuksessa on lisäksi kaksi rakennusrasitteisiin liittyvää
kohtaa. Sopimuksen tämä osa kuuluu seuraavasti:

Sopimuskohta 4: Tontilla osa 1 on sovittu oikeudesta rakentaa
omalla kustannuksellaan autokatos tontin osa 2 rajaan kiinni
vapaasti valittavaan paikkaan kuitenkin voimassaolevien
rakennusmääräysten mukaisesti. Autokatosalueen koko on 5*2,5
m. Tämän alueen kunnossapitokustannuksista vastaa tontti osa
1, osa B. Alueelle saa sijoittaa sähkötolpan ja sitä varten
tarvittavat johdot. Rasitealueen pintamateriaali on sama kuin
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tontille osa 1 ja osa 2 johtavan tien pintamateriaali elleivät tontin
osa 1 ja osa 2 omistajat yhteisesti muuta sovi.

Sopimuskohta 5: Tontilla osa 2 on sovittu oikeus rakentaa omalla
kustannuksellaan autokatos tontin osa 1 hallinta-alue B:n rajaan
kiinni vapaasti valittavaan paikkaan kuitenkin voimassaolevien
rakennusmääräysten mukaisesti. Autokatosalueen koko on 5*2,5
m. Alueen kunnossapitokustannuksista vastaa tontti osa 2.
Alueelle saa sijoittaa sähkötolpan ja sitä varten tarvittavat johdot.
Alueen pintamateriaali on sama kuin tontille osa 1 ja osa 2
johtavan tien pintamateriaali elleivät tontin osa 1 ja osa 2
omistajat yhteisesti muuta sovi.

Rasitesopimuksessa mainittu tontti osa 2 on nykyinen tontti 35.
Tontti osa 1, osa B on puolestaan nykyisen tontin 34 eteläisempi,
tonttiin 35 rajoittuva, hallinta-alue. Tämän hallinta-alueen
omistajat ovat XXXXXX XXXXXXX ja XXXXX XXXXXXX.

Rasitesopimuksessa on siis lähdetty siitä, että sekä tontille 34
että tontille 35 rakennettaisiin toisissaan kiinni olevat
autokatokset. Tontille 35 on rakennettu autokatos. Tontille 34 ei
ole rakennettu autokatosta.

Rasitesopimuksessa on sovittu, että autokatos rakennetaan
voimassaolevien rakennusmääräysten mukaisesti. Koska tätä
sopimuskohtaa ei ole kirjoitettu tämän tarkemmin, tässä on
katsottava tarkoitettavan sitä, että autokatos rakennetaan
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E4, Autosuojien
paloturvallisuus, Ohjeet 2005, mukaisesti. Ohjeen kohdan 2.3
mukaan osastoivat rakennusosat ovat yleensä EI 60-luokkaa.
Kun tarkastellaan rasitesopimusta ja Autosuojien paloturvallisuus
-ohjetta kokonaisuutena, niin rasitesopimuksessa on katsottava
tarkoitetun, että tonttien 34 ja 35 rajalle, autokatosten väliin,
rakennetaan palomuuri. Vaikka tontin 34 autokatosta ei nyt
olekaan rakennettu, tontin 35 on kuitenkin tullut rakentaa rajalle
palomuuri.

Mikäli tonttien rajalle ei rakenneta palomuuria, edellyttää tontin 35
autokatoksen rakentaminen tontin rajaan kiinni maankäyttö- ja
rakennusasetuksen 80 §:n 7) kohdassa tarkoitetun
rakennusrasitteen (seinärasite) perustamista. Mikäli tontin 35
autokatoksen perustuksia ulotetaan tontin 34 puolelle, edellyttää
toteutus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n 1) kohdassa
tarkoitetun rakennusrasitteen (perustusrasite) perustamista. Jos



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA HP1
RAKENNUSLAUTAKUNTA

12.04.2016 § 109 50

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

tontin 35 autokatoksen kattoa ulotetaan tontin 34 puolelle tai
rakennetaan katto siten, että vesi valuu katolta tontin 34 puolelle,
edellyttää toteutus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n 8)
kohdassa tarkoitetun rakennusrasitteen (sietorasite)
perustamista.

Mikäli sekä tontille 34 että tontille 35 rakennetaan toisissaan kiinni
olevat autokatokset, joiden välissä on palomuuri, edellyttää
toteutus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:n 2) kohdassa
tarkoitetun rakennusrasitteen (rakennerasite) perustamista.

AUTOKATOKSEN TOTEUTUS JA RAKENNUSRASITTEIDEN
TARPEELLISUUS

Yliarkkitehdin rakennusluvalla tunnus 16-1055-14-A on myönnetty
lupa rakentaa omakotitalo ja siihen liittyvä autokatos.
Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä on hyväksytty
pääpiirustukset rakentamisessa noudatettaviksi.
Rakennuslupapäätöksen ja pääpiirustusten mukainen
autokatoksen pinta-ala on 4 m x 5,5 m = 22 m2. Pääpiirustusten
mukaan autokatoksen pohjoispuolelle tonttien 35 ja 34 väliseen
rajaan kiinni, tontin 35 puolelle, rakennetaan palomuuri.

Pääpiirustuksissa hyväksytyt korkeusasemat ovat seuraavat:
Maanpinnan korkeus tonttien rajalla on +16,88. Autokatoksen
harjan korko on +20,58. Autokatoksen julkisivupinnan ja
vesikaton leikkausviivan korko on +20,18. (Tämä on maankäyttö-
ja rakennusasetuksen 58 §:n 2 momentissa tarkoitettu
rakennuksen maanpinnasta mitattu korkeus.) Palomuurin
yläpinnan korko on +20,88.

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on käynyt kohteessa
paikan päällä syyskuun 2015 alussa ja mitannut rakentamisen
jälkeen toteutuneet korot: Autokatoksen harjan korko on +20,71.
Autokatoksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkausviivan korko on
+20,28. Palomuurin yläpinnan korkein piste +20,71.

Tontilla voimassa olevan asemakaavan numero 9873 (vuodelta
1991) asemakaavamääräyksen mukaan autosuojan tai katoksen
enimmäiskorkeus on 3 m. Tämä asemakaavan enimmäiskorkeus
tarkoittaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 58 §:n 2
momentissa tarkoitettua korkeutta. Rakennusluvan yhteydessä
autokatoksen korkeudeksi on hyväksytty 3,3 m. Toteutettu
autokatoksen korkeus olisi 3,4 m, mikäli maanpinnan korko olisi
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tässä kohti rakennusluvan yhteydessä hyväksytty +16,88.
Kaupunkimittausosaston mittaama maanpinnan korko tässä kohti
vaihtelee välillä +16,50 - +16,63.

Tässä oikaisuvaatimusasiassa on kyse lupamääräyksen
poistamista koskevasta vaatimuksesta. Tämä päätös ei koske
autokatoksen ja palomuurin korkeutta. Autokatoksen ja
palomuurin muu toteutus tulee kuitenkin nyt päätöksen
perusteluna tarkasteltavaksi.

Koska palomuuri on rakennettu, seinärasitetta ei ole tarpeen
perustaa. Autokatoksen perustuksia ei saadun lisäselvityksen ja
naapurin sähköpostilausuman mukaan uloteta tontille 34, joten
perustusrasitetta ei tarvitse perustaa. Autokatoksen kattoa ei ole
rakennettu siten, että sietorasitteen perustaminen olisi tarpeen.
Koska tontille 34 ei ole rakennettu autokatosta tontin 35
autokatokseen kiinni, rakennerasitetta ei tarvitse perustaa.

Autokatosta ei ole rakennettu siten, että minkään
rakennusrasitteen perustaminen tonttia 35 varten ja tonttia 34
rasittaen olisi tarpeen. Rasitteiden perustamista koskeva
lupamääräys voidaan poistaa.

Tällä päätöksellä ei hyväksytä autokatosta käyttöön otettavaksi.
Tällä päätöksellä ei hyväksytä rakennusluvasta tunnus 16-1055-
14-A ja rakennusluvan myöntämisen yhteydessä rakentamisessa
noudatettaviksi hyväksytyistä pääpiirustuksista poikkeavaa
autokatoksen toteutusta.

PÖYTÄKIRJANOTE

Pöytäkirjanote liitteineen lähetetään postitse luvan saajille ja
tontin 91-16-730-34 omistajille.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut sekä maankäyttö- ja rakennuslaki 134 §,
134 a §, 141 §, 158 §, 187 § ja 192 §.

Liitteet Kiinteistörekisteriote
Rasitesopimus
Sijaintikartta
Asemakaava
Loppukatselmuspöytäkirja
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Rakennuslupapäätös
Kaupunkimittausosaston selvitys
Lisäselvitys
Lisäselvityspyyntö
Muutoslupapäätös ja -hakemus
Naapurin kirjelmä
Oikaisuvaatimus ja sen liite
Rakennepiirustuksia
Rakennusluvan pääpiirustukset

Päätöksen antaminen Rakennuslautakunta antaa päätöksen julkipanon jälkeen
15.04.2016, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Valitusosoitus Rakennusasia

Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________
Päätös Yliarkkitehti Helander poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian

käsittelyn ajaksi.

Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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Tunnus 38-0003-16-SEL

Hakija Asunto Oy Kiilletie 5

Rakennuspaikka Malmi, 091-038-0003-0002
Kiilletie 5

Pinta-ala 6582 m²
Kaava 11520
Lainvoimaisuus 2007
________________________________________________________________________________

Muutoksenhaun kohde
38-0038-14-OIK

Päättäjä rakennuslautakunta
Päätöspvm 13.01.2015 §/nro 8
________________________________________________________________________________

Esittelijä LAUSUNNON ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-
OIKEUDELLE TARKASTUSLUUKKUJEN ASENTAMISTA
KOSKEVASTA MÄÄRÄYKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

Rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston
talotekniikkayksikön tarkastusinsinööri on 28.1.2014 myöntänyt
Asunto Oy Kiilletie 5:lle rakennusluvan tunnus 38-4040-13-D.
Lupa koskee asuinkerrostalon linjasaneerausta.

Tarkastusinsinööri määräsi Asunto Oy Kiilletie 5:n asentamaan
suunnitelmien mukaiset tarkastusluukut vesijohtojen kotelo- ja
alakattorakenteisiin huonetila- ja putkisto-osuuksittain, jotta
suunnitelmien mukaisella toteutuksella täytetään Suomen
rakentamismääräyskokoelman osissa C2 ja D1 asetetut
vaatimukset vesilaitteiston helposta tarkastettavuudesta.

Rakennuslautakunta on 13.1.2015 hylännyt Asunto Oy Kiilletie
5:n oikaisunhaun tarkastusinsinöörin antamasta määräyksestä.

Asunto Oy Kiilletie 5 valitti rakennuslautakunnan päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati, että hallinto-oikeus kumoaa
rakennuslautakunnan päätöksen.

Helsingin hallinto-oikeus 3.2.2016 antamallaan päätöksellä
hylkäsi yhtiön valituksen.
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Yhtiö on valittanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatien Helsingin hallinto-
oikeuden päätöksen kumoamista.

Korkein hallinto-oikeus pyytää rakennuslautakuntaa antamaan
valituksesta selityksen hallinto-oikeudelle viimeistään 22.4.2016.

________________________________________________________________________________
Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää antaa korkeimmalle hallinto-

oikeudelle seuraavan selvityksen.

Kuten sovellettavista oikeussäännöistä ilmenee, niin Suomen
rakentamismääräyskokoelman määräykset edellyttävät sekä
vesijohtojen että niiden laitteiden helppoa tarkastettavuutta.

Valittajayhtiö katsoo, että liimaamalla koteloidut vesijohdot ja
laitteet ovat helposti tarkastettavia, vaikka niiden tarkastaminen
vaatii mm. koteloinnin purkamista. Koteloa ei tosin sanoen pureta
vain ruuveja irrottamalla.

Sekä rakennuslautakunta että Helsingin hallinto-oikeus
tekemissään päätöksissä ovat päätyneet siihen, että näin ei tässä
tapauksessa ole.

Tarkastusluukkujen asentamatta jättäminen lisää vesivuodoista
aiheutuvia riskejä tarpeettomasti. Kyse ei ole, kuten valituksessa
esitetään, pelkästään vesivuotojen nopeasta havaitsemisesta.
Rakennuslautakunnan päätös perustuu siihen, että vesijohdot on
voitava helposti tarkastaa. Tarkastaminen ei tarkoita pelkästään
jälkikäteistä tarkastamista eli tarkastetaan vasta, kun vesivahinko
on jo rakenteissa havaittavissa. Tarkastaminen on myös
etukäteistä toimintaa, jolloin säännöllisesti tarkastetaan, että
putket ovat edelleen kunnossa, vaikka vesivuotoja ei muutoin ole
vielä havaittavissa.

Vaikka luukkujen kautta ei hankaluudetta voida tarkistaa koko
vesijohdon pituutta, niin on se kuitenkin parempi tilanne, kuin että
luukkuja ei olisi ollenkaan.

Valituksessa katsotaan, että vesijohtojen tarkastaminen eli
mahdollisten vuotojen paikantaminen voidaan tehdä
kattovalaisimen aukosta. Mahdollinen vesivuoto ja sähkö ovat
kuitenkin vaarallinen yhdistelmä, eikä sitä senkään vuoksi voida
turvallisuussyistä mitenkään hyväksyä. Jos valaisin on ensin
poistettava, niin myös se vaikuttaa vesivahinkojen näkemistä.
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Valituskirjelmässä todetaan, että valittajayhtiö kantaa vastuun
mahdollisista riskeistä. Todellisuudessa riskit kohdistuvat
asuinrakennuksen asukkaisiin ja heidän turvallisiin ja
terveydellisiin asumisoloihinsa.

Valituskirjelmässä on vedottu eräisiin linjasaneerauskohteisiin,
joissa tarkastusluukkuja ei ole vaadittu asennettavaksi.

Rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston
talotekniikkayksikkö on käynyt lävitse näiden kohteiden
suunnitelmat ja toteaa niiden perusteella seuraavaa:

Valituksessa esille otetuissa kohteissa on suunnitelmissa esitetty
asetusten edellyttämän vesijohtojen helpon tarkastettavuuden
osalta ratkaisuna tarkastusluukut, Pipemodul-elementit tai
helposti avattavat ruuvikiinnitteiset kotelorakenteet. Näistä
kohteista rakennusvalvontaviranomaiselle ei ole toimitettu
sellaista selvitystä ja perusteluita siitä, ettei asetusten
edellyttämää vesijohtojen helppoa tarkastettavuutta toteuteta.
Rakennusvalvonta ei ole antanut hyväksyntäänsä sille, että
kyseinen asia olisi voitu jättää huomioimatta ja toteuttamatta.
Myöskään rakennusvalvontavirastoon toimitetuissa
tarkastusasiakirjan yhteenvedoissa ei ole tuotu esille sitä seikkaa,
että olisi poikettu suunnitelmista tai asetusten vaatimuksista.

Lisäksi talotekniikkayksikkö toteaa seuraavaa:

Toisin kuin Asunto Oy Kiilletie 5:n korkeimmalle hallinto-
oikeudelle osoittamassa valituksessa annetaan ymmärtää,
15.8.2013 pidetyssä neuvottelussa ei käsitelty vesijohtojen kotelo-
ja alakattorakenteiden teknisiä vaatimuksia.

Erityissuunnitelmissa nousukotelo on suunniteltu kiinteäksi ja
koteloon on suunniteltu erillinen tarkastusluukku.
Työmaaorganisaatio ehdotti, että nousukotelon etulevystä
tehtäisiin irrotettava, joka kiinnitetään runkorakenteeseen kotelon
reunoja suojaavien kulmalistojen läpi näkyviin jäävin pintaruuvein.
Tällä rakenteella haluttiin korvata tarkastusluukku nousukotelon
osalta. Tällä toteutustavalla määräys vesijohtojen helposta
tarkastettavuudesta toteutuisi niin kuin on kuvattu edellä
selostetussa Pipemodul-elementin ja paikalla rakennettavan
koteloinnin toteutuksen osalta.

Nousukotelon toteutus poikkesi 14.10.2014 esillä olleesta
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vaihtoehtoisesta asennustavasta siten, että etulevy ei ollut
irrotettavissa ja kiinnitettävissä takaisin näkyvissä olevin ruuvein
ja rakenteita rikkomatta. Toteutettu asennustapa ei täyttänyt
vaatimusta vesijohtojen helposta tarkastettavuudesta, vaan
edellytti nyt purku- ja uudelleenrakennustoimenpiteitä.

Rakennuslautakunta katsoo, että voimassa olevien säännösten
nojalla rakennusvalvonta on voinut Asunto Oy Kiiletie 5:n
tapauksessa edellyttää tarkastusluukkujen asentamista, eikä
asiassa ole myöskään rikottu yleisiä oikeusperiaatteita kuten
yhdenvertaisuusperiaatetta.

Edellä mainittuun ja lautakunnan päätöksessä lausuttuun viitaten
rakennuslautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä.

________________________________________________________________________________

Käsittelijä Pentti Ruuska
toimistopäällikkö
puh. 310 26218

________________________________________________________________________________

Päätös Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
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§ 111
RAKENNUSLAUTAKUNNAN TIEDUSTELUT

PÄÄTÖS Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi seuraavat keskustelut:

Jäsen Kivistö tiedusteli, mitä tietoja esityslistasta julkaistaan
ennen kokousta internetissä. Esityslista julkaistaan internetissä
muuten sellaisenaan, mutta yksityisten asianosaisten tiedot
poistetaan. Yleensä esityslista julkaistaan kokousta edeltävän
perjantaina, mutta tällä viikolla se julkaistiin vasta
maanantaiaamuna.

Jäsen Finne-Elonen tiedusteli voiko ohjeen ”Yhteistilojen
toteuttaminen asuinrakennushankkeissa” pesulaa ja kuivaustiloja
koskevan kohdan sanamuotoa tarkentaa etenkin
korjausrakentamiseen liittyen. Todettiin, että ohjeen sanamuoto
on päätetty lautakunnassa ja että ohje on tarkoitettu nimenomaan
uudiskohteisiin.

Yliarkkitehti Helander tarkensi edellisen kokouksen pöytäkirjaan
pitkittyneistä käsittelyajoista kirjattua virkettä ”Yliarkkitehti
Helander totesi, että lupakäsittelyssä on ollut resurssivaje, mutta
tilanne on parantumassa” siten, että tilanne parantuu toivottavasti
vuoden loppuun mennessä.

Jäsen Nieminen tiedusteli työmaa-autojen renkaissa kaduille
kulkeutuvasta kurasta ja sen aiheuttamasta pölystä.
Virastopäällikkö kertoi, että rakennusvalvonta edellyttää, että
renkaat pestään ennen kuin työmaalta lähdetään viemään
tavaraa pois, mutta rakennusvalvontavirasto ei valvo katujen
puhtautta. Yli-insinööri Miller kertoi, että esimerkiksi Triplan
työmaan osalta asiasta on käyty keskustelua ja tilanteen on
luvattu paranevan.

Keskusteltiin Linnunlaulun huvilan tilanteesta.
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§ 112
TÄMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

VP9

§ 113
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 § 99–102, § 104–105, § 110–113

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki (365/1995) 91 §

2
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS: KUNTALAIN (365/1995) 89 §:N MUKAINEN
OIKAISUVAATIMUS

Pöytäkirjan § 103

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä

- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupungin rakennuslautakunnalle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin
rakennuslautakunnalle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja miten päätöstä

halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta
- millä perustella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään

vaatimuksen
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset

oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen

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

Asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen valtakirja tai muulla
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
päämiestä, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Oikaisuvaatimuksen muoto
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Kirjallinen oikaisuvaatimus on
oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava.

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
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Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
rakennuslautakunnalle osoitteella:

Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
Siltasaarenkatu 13
00530 Helsinki
(PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI)
Puhelinvaihteen numero: (09) 310 2611
Faksinumero: (09) 310 26206
Sähköpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma–pe 8.15–16.00

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

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen 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. Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään
automaattinen kuittaus vastaanottajalle.

Pöytäkirjan liitteet
Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa rakennusvalvontavirastosta, jonka
yhteystiedot ja virka-aika on mainittu kohdassa Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen.

Käsittelyn maksuttomuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

3
VALITUSOSOITUS: HALLINTOPAKKOASIA

Pöytäkirjan § 106

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

mailto:rakennusvalvonta@hel.fi
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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:

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

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
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- 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.

4
VALITUSOSOITUS: POIKKEAMISTA KOSKEVA ASIA

Pöytäkirjan § 107
Valitusoikeus

Rakennuslautakunnan tekemään poikkeamispäätökseen saa hakea

mailto:helsinki.hao@oikeus.fi
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muutosta Helsingin hallinto-oikeudelle tehtävällä 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 asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa

huomattavasti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi

vaikuttaa
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun

päätös vaikuttaa
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka

tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai
kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön
laatuun muutoin vaikuttaminen

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä
- muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa

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

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

Valituskirjelmään on liitettävä:

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

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

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

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

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-
oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
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

mailto:helsinki.hao@oikeus.fi
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Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on
säädetty tuomioistuinmaksulaissa.

5
VALITUSOSOITUS: RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPA

Pöytäkirjan § 108–109

Valitusoikeus
Rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen saa hakea muutosta
kirjallisella valituksella. Valitusoikeus on

- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen

tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi

vaikuttaa sekä
- kunnalla
- Jos rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee

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

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

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

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

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

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on
ilmoitettava:
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- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia

siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutoksia vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset

valittajalle voidaan toimittaa
- jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen

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

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

Valituskirjelmään on liitettävä:

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

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

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

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

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-
oikeudelle osoitteella:

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
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,

mailto:helsinki.hao@oikeus.fi


HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 68
RAKENNUSLAUTAKUNTA

12.4.2016

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

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
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