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Vastaus Vt Markku Vuorisen kysymykseen kevennettyjen rakenta-
mis- ja kaavamääräysten kokeilulaista

HEL 2012-004479 T 00 00 03

Vs. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Vastauksena esitettyyn kysymykseen kevennetyistä kaavoitus- ja ra-
kentamismääräyksistä annetun kokeilulain (1257/2010) hyötyjen koh-
distamisesta pientalorakennushankkeiden nopeuttamiseen, kau-
punkisuunnittelu- ja kiinteistötointa viransijaisena johtava apulaiskau-
punginjohtaja toteaa seuraavaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.1.2012 esittää kaupunginhalli-
tukselle, että pientalotonttien (kaavamerkintä AO, AOR, AP tms.) ra-
kennusoikeuden lisäämisessä käytetään ensi sijassa poikkeamispää-
töksiä asemakaavan muutosten asemesta tapauksissa, joissa poik-
keamiselle on olemassa edellytykset.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää edelleen, että

        poikkeamispäätöksellä voidaan tonttitehokkuutta nostaa enin-
tään et = 0,05 vastaava määrä kuitenkin enintään tehokkuuteen et =
0,30,

        tonttitehokkuuteen et = 0,30 lisääminen edellyttää kaupunki-
suunnittelulautakunnan hyväksymiä alueellisia suunnitteluperi-aatteita.

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää, että poikkeamisel-
le voidaan tarvittaessa asettaa ehtoja esimerkiksi tontilla olevan raken-
nuksen säilyttäminen ja kunnostaminen, tontin asuntojen enimmäislu-
kumäärä, autopaikkavaatimus ja uudisrakennuksen kerrosluku.

Vs. Kaj toteaa, että aiemman rakennuslain voimassa ollessa kaikki vä-
häistä poikkeamista merkittävämmät  poikkeusluvat ratkaistiin valtion
viranomaisten toimesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki jakoi MRL 171 §:n
mukaisen toimivallan kuntien ja valtion viranomaisen (ELY-keskukset)
toimivaltaan.

Ennen kevennetyistä rakentamis- ja kaavamääräyksistä annetun kokei-
lulain voimaantuloa vuoden 2011 alusta kunnalle osoitettu poikkeamis-
toimivalta oli Helsingissä kaupunginhallituksella ja eräin osin rakennus-
valvontatoimen johtosäännön perusteella rakennuslautakunnalla.

Juuri ennen kokeilulain voimaan tuloa kaupunginvaltuusto delegoi vä-
hämerkityksellisten kaavamuutosten (pienet tehokkuuden nostot ym.)
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ja kaupunginhallitukselle kuuluneen poikkeamistoimivallan kaupunki-
suunnittelulautakunnalle.  On mahdollista, että uusien tehtävien organi-
sointi, valtiolta siirtyneiden poikkeamisten lausuntojen valmistelu ja sa-
maan aikaan osunut siirtyminen uuteen sähköiseen työtapaan on jon-
kin verran hidastanut kaava- ja poikkeamishakemusten käsittelyä lau-
takunnassa viime vuoden aikana.

Vuoden 2011 alussa ei tehty uutta delegointipäätöstä, mikä merkitsee
sitä, että kokeilulain myötä kaupunginhallituksesta tuli uudelleen poik-
keamisviranomainen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 24.1.2012 te-
kemä esitys lisäisi omalta osaltaan edelleen kaupunginhallituksessa
käsiteltävien poikkeamisratkaisujen määrää, kun kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle delegoitujen vähämerkityksellisten asemakaavojen sisäl-
tämiä rakennustehokkuuden nostoja alettaisiin käsitellä poikkeamisrat-
kaisuina.

Rakennuslautakunta on tehnyt kaupunginhallitukselle esityksen raken-
nusvalvontatoimen laajemmasta johtosääntömuutoksesta. Rakennus-
lautakunta käsittelee jo nyt osan kunnan toimivallassa olevista poik-
keamisista. Kaj katsoo, että kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän
esityksen mukainen, vireillä oleviin rakennushankkeisiin liittyvä poik-
keaminen sopisikin hyvin rakennuslautakunnan ratkaisuvaltaan, koska
se joka tapauksessa päättää lyhyen ajan sisällä poikkeamisratkaisun
jälkeen hankkeen rakennusluvasta.

Asiaa valmistellaan parhaillaan ja valmistelun perusteella tarkoituk-
senmukaisin johtosääntömuutos tullaan esittelemään kaupunginhalli-
tukselle kevään 2012 aikana.

Siihen asti kiireellisimmät poikkeamistapaukset viedään Khn käsitte-
lyyn.
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