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Tunnus 22-0037-17-RAS
________________________________________________________________________________

Hakija Helsingin kaupunki
Kiinteistö Oy Vääksyntie 4
Kiinteistö Oy Vääksyntie 2
Kiinteistö Oy OPK-Vallila

Tontit

Kiinteistötunnus Oikeutettu Rasitettu
091-022-0532-0007 X
091-022-0532-0004 X
091-022-0532-0012 X
091-022-0532-0021 X

Rasitetyyppi
- Kiinteistöjen yhteisjärjestely

________________________________________________________________________________

Käsittelijä Juha Vehviläinen
rakennuslakimies
puh. 310 26225

________________________________________________________________________________
Päätös KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELYN TÄYDENTÄMINEN JA

MUUTTAMINEN

Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston rakennuslakimies
on päätöksellään 22.4.2015 § 7 hakemuksesta perustanut
tonttien 91-22-532-4, 7, 12 ja 21 sekä yleisen alueen
91-22-9901-100 välille kiinteistöjen yhteisjärjestelyn. Helsingin
kaupungin rakennusvalvontaviraston toimistopäällikkö on tämän
jälkeen tehnyt hakemuksesta päätöksen 22.1.2016 § 2. Tämä
päätös koskee kiinteistöjen yhteisjärjestelyn täydentämistä
tonttien 91-22-532-4, 7, 12 ja 21 välillä.

Kiinteistö Oy OPK-Vallila, Kiinteistö Oy Vääksyntie 2, Kiinteistö
Oy Vääksyntie 4 ja Helsingin kaupunki ovat tehneet, yhtiöitten
puolesta 17.8.2017 päivätyn ja allekirjoitetun sekä Helsingin
kaupungin puolesta 18.9.2017 päivätyn ja allekirjoitetun,
yhteisjärjestelysopimuksen. Tässä sopimuksessa ja sen
liitepiirustuksissa on sovittu 22.4.2015 perustetun kiinteistöjen
yhteisjärjestelyn täydentämisestä ja muutoksista.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan
rakennusvalvontapalvelut -palvelun rakennuslakimies päätti
hakemuksesta maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n nojalla tehdä
22.4.2015 §:n 7 kohdalla perustetun ja kiinteistörekisteriin
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21.5.2015 tunnuksella 091-2015-K516 rekisteröidyn kiinteistöjen
yhteisjärjestelyn täydentämistä ja muuttamista koskevan
päätöksen. Tämä päätös koskee tontteja 91-22-532-4, 7, 12 ja
21.

Kiinteistöjen yhteisjärjestelyn täydentämisen ja muuttamisen
tarkka sisältö käy ilmi edellä mainitusta 17.8.2017 ja 18.9.2017
päivätystä yhteisjärjestelysopimuksesta ja sopimuksen
liitepiirustuksista.

Kiinteistöjen yhteisjärjestelyä täydennetään ottamalla siihen
kulkuyhteyksiä koskeva seuraava lisäys:

Tonteilla 4 ja 7 on pysyvä oikeus puolin ja toisin käyttää toistensa
alueilla sijaitsevia liitteistä ilmeneviä kulkuyhteyksiä kerroksissa
2-5.

Kiinteistöjen yhteisjärjestelyä muutetaan seuraavilta osin:

Yhteisessä käytössä olevat tilat: Korttelin yhteiset ruokailu-,
galleria-, neuvottelu- ja hyvinvointitilat sijaitsevat tonttien 4, 7, 12
ja 21 alueella ja rakennuksissa. Tonttien oikeudesta käyttää
toistensa alueella olevia tiloja sovitaan erillisellä sopimuksella.

Jätehuolto: Tonteilla 4, 7 ja 12 on pysyvä oikeus käyttää tontin 21
alueella olevaa liitteessä esitettyä jätekeräilypistettä. Tonteilla 4,
7, 12 ja 21 on pysyvä oikeus puolin ja toisin käyttää toistensa
alueita huoltoliikenteeseen kerroksissa 1 ja K1 liitteissä esitetyllä
tavalla.

Polkupyöräilijöiden sosiaalitilat: Tonttien 7 ja 21 alueella ja
rakennuksissa sijaitsee liitteessä esitettyjä polkupyöräilijöiden
sosiaalitiloja. Tonttien 4 ja 12 oikeudesta käyttää tiloja sovitaan
erillisellä sopimuksella. Tonteilla 4, 7, 12 ja 21 on pysyvä oikeus
puolin ja toisin käyttää toistensa alueella sijaitsevia liitteissä
esitettyjä polkupyöräilijöiden sosiaalitiloihin johtavia kulkureittejä.

Polkupyörien säilytystilat: Tonteilla 4, 7, 12 ja 21 on pysyvä
oikeus puolin ja toisin käyttää toistensa alueella ja rakennuksissa
sijaitsevia polkupyörien säilytystiloja ja näihin johtavia
kulkureittejä liitteessä esitetyllä tavalla.

Nyt perustettu kiinteistöjen yhteisjärjestelyn täydentäminen ja
muuttaminen on voimassa, kunnes se säädetyssä järjestyksessä
poistetaan.

Perustetusta kiinteistöjen yhteisjärjestelyn täydentämisestä ja
muuttamisesta on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin
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asianomaisten kiinteistöjen kohdalle.

Pöytäkirjanote kiinteistörekisterin pitäjälle, kun tämä päätös on
saanut lainvoiman.

Pöytäkirjanotteet hakijoille lähetetään postitse kirjeellä
asiamiehelle xxx

Päättäjä Rakennetun ympäristön valvontayksikön viranhaltija
________________________________________________________________________________
Liitteet Hakemus

Lainhuutotodistus
Kaupparekisteriote
Kiinteistörekisteriote
Asemakaava
Rakennuslupapäätökset
Kaupunkiympäristön toimialan päätös
Yhteisjärjestelyn täydentämispäätös
Yhteisjärjestelypäätös
Yhteisjärjestelysopimus ja sen liitepiirustukset

________________________________________________________________________________

Muutoksenhakuosoitus



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2017
RAKENNUSVALVONTAPALVELUT Rasite

henkilötiedot poistettu 03.11.2017 § 21 4

Muutoksenhaku Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja
lupajaostolle.  Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaamisesta (maankäyttö- ja rakennuslaki 187
§).

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

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Helsingin
kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, on
ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia
siihen
  vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisunhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
  oikaisunhakijalle voidaan toimittaa

Oikaisuvaatimus on hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen
omakätisesti allekirjoitettava.  Jos oikaisunhakijan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja
oikaisuvaatimuksen mukaan, sekä ne asiakirjat, joihin
oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole toimitettu jo aikaisemmin rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa
osoitteella:

                  Helsingin  rakennusvalvontapalvelut
                  PL  2300

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

                  Käyntiosoite:  Siltasaarenkatu  13,  00530
Helsinki
                  Vaihde:  310  2611
                  Faksinumero:  310  26206
                  Sähköpostiosoite:  rakennusvalvonta@hel.fi
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                  Virka-aika:  ma  -  pe  8.15-16.00

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse, telekopiona tai
sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona
tai sähköpostina) toimitetun oikaisuvaatimuskirjelmän on oltava
toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.

Sähköpostiviestin vastaanottamisesta lähetetään automaattinen
kuittaus vastaanottajalle.


