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Rakennusvalvontaan on kesällä 2016 huomautettu kiinteistön 565/3
RN:o 980-406-1-694, os. Lyhtytie 1, hulevesien ohjautumisesta alapuolisen naapurin piha-alueelle. Hulevedet ja niiden mukana
kulkeutuvat maa-ainekset aiheuttavat haittaa naapurikiinteistölle.
Rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri on kiinteistöllä tehdyssä
tarkastuksessa todennut, että kiinteistön 565/3 pinnantasaukset,
luiskaukset ja profiloinnit eivät ole myönnetyn rakennusluvan
15-11-R mukaiset. Pihaa on alapuolisen naapurin sekä katurajan
puolella täytetty lupapiirustuksia enemmän ja luiskaus rajalla on
merkittävästi suunnitelmia jyrkempi ja korkeampi. Tämä heikentää
hulevesien käsittelyä omalla kiinteistöllä ja lienee ainakin osasyy
hulevesien johtumiseen naapurikiinteistölle. Kiinteistön omistajille
Harri Havangalle ja Sari Peltolalle on lähetetty kehotuskirje pihan
korjaamiseksi luiskauksineen ja ojanteineen 9.11.2016 mennessä.
Määräajan jälkeen tehdyn tarkastuksen mukaan korjauksia
rakennusluvan mukaisiksi ei ollut tehty. Tämän vuoksi asia viedään
ympäristölautakunnan käsittelyyn.
Maasto on luonnostaan kiinteistön 565/3 puolelta kyseiselle välirajalle viettävää. Vierekkäisten tonttien asuinrakennusten etäisyys
toisistaan on asemapiirustusten mukaan lyhimmillään n. 16 metriä ja
lattiatasojen korkeusero 1,35 metriä. Naapurikiinteistön piha on
toteutettu niin, että rajan korkeusasemaa ei ole muutettu.
Kiinteistölle 565/3 on vielä rakennusluvasta poiketen rakennettu
korkealle maanpinnasta kohoava massiivinen terassi, joka
vaikeuttaa tontin pinnankorkeuksien hallintaa ennestään.
Maanpinnan tasoon rakennettava terassi ei lähtökohtaisesti vaadi
rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, paitsi milloin sillä on merkittävää vaikutusta esim. naapurien olosuhteisiin tai kaupunkikuvallisesti.
Kyseisen terassin edellytykset tulisi selvittää lupamenettelyllä ja
samalla selvittää, miten pihan korkeusasemat voidaan tyydyttävästi
hoitaa. Mikäli rakennetulle terassille ja korkeusasemamuutoksille ei
myönnetä lupaa, tulee terassi poistaa ja piha-alueiden
korkeusasemat saattaa myönnetyn luvan mukaisiksi.
Hulevedet tulee lähtökohtaisesti imeyttää omalle kiinteistölle ja/tai
viivästettyinä johtaa hallitusti katuojiin. Kiinteistön 565/3
rakennusluvan asemapiirustuksessa on esitetty n. 5 metrin

etäisyydelle rajasta rakennettavaksi kivipesä katto- ja pintavesille.
Tämän toteuttamista ei tarkastuksella varmistettu. Luvasta
poikkeavat pihan muotoilut ovat helposti todettavissa.
Oheismateriaali

- Asemakaavaote
- Asemapiirustus ja julkisivupiirustukset
- Lähetetty huomautuskirje
- Valokuvia kiinteistöltä 3 kpl

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti
petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Kaupunginarkkitehti ehdottaa
Ympäristölautakunta päättää siirtää asian enemmän käsittelyn ja
varata kiinteistön 565/3 omistajille Harri Havangalle ja Sari Peltolalle
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi ja mahdollisuus antaa asiassa
selvityksensä.
Mahdollinen asianosaisselvitys on jätettävä ympäristölautakunnalle
osoitettuna, osoitteella Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL
22, 33471 Ylöjärvi, viimeistään 13.1.2017 mennessä uhalla, että asia
muutoin ratkaistaan asianosaista enempää kuulematta.
Asianosaisselvityksen puuttuminen ei estä asian käsittelyä
ympäristölautakunnassa.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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