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Oikaisuvaatimus
Pyydän oikaisua Lappeenrannan kaupungin rakennustarkastajan päätökseen koskien toimenpidelupaa 2017-1041, jossa rakennustarkastaja hyväksyy ehdolla hakemuksen asuinrakennukseen kuuluvan parvekkeen laajentamisesta, sekä tontin osittaisesta aitaamisesta.
Päätöksessään rakennustarkastaja hylkää luvan aidan rakentamiseen naapuritonttia vastaan. Päätökselle annettiin oikaisuvaatimuslupa, joka tulee olla toimitettu 14 päivää päätöksen antamisesta ja osoitettu Lappeenrannan kaupungin rakennuslupajaostolle.

Rakennustarkastaja perustelee hylkäystä mm. seuraavilla, osittain hakijan tonttinaapurilta
saaduilla kommenteilla:
Aita ei sovi ulkoasultaan pientaloalueen ympäristöön
Aita haittaa naapurikiinteistön huoltoa/kulkua takapihalle
Aita on käsitelty tuntemattomalla mustalla aineella
Aidan rakentamiselle ei ole esitetty ehdottoman tarpeen osoittavia syitä

Näkemykseni mukaan aita sopii verkkoaitana ulkoasultaan pientaloalueelle, sikäli kuten se
on sopinut kymmenien muiden pientaloalueiden tonttien rajaamiseen Lappeenrannan kaupungin alueella. Esimerkkejä voidaan löytää lukuisia. Aita voidaan toki maalata, sikäli kuten
rakennustarkastusviranomainen maalaamiseen ohjeistaa, tai muutoin aidan laatuun liittyvistä seikoista määrää (Maankäyttö- ja rakennusasetus (10.9.1999/895); 82§).

Mitä tulee naapurikiinteistön huoltoon, on mielestäni vähintäänkin poikkeuksellista, että rakennustarkastusviranomaisen näkemyksen mukaan naapurikiinteistön huoltoon tai kulkuun
liittyvät toimenpiteet on suoritettava minun hallinnoiman tontin puolelta. Kiinteistörekisteriin
ei ole merkitty tämän kaltaista "rasitetta". Kuten hakemuksen liitteistä selviää, on tontin rajan
ja kiinteistönosan väliin jäävän alueen leveys n. 65 senttiä. Naapurikiinteistön omistajan tulee näkemykseni mukaan ehdoitta pystyä toteuttamaan kaikki kiinteistöönsä liittyvät toimenpiteet tällä alueella, oli aitaa tontin rajalla tai sitten ei. Mikäli kuitenkin minun hallinnoiman
tontin puolelta joudutaan toimenpiteitä rakennusviranomaisen päätöksen mukaisesti tekemään, on asia ratkaistavissa esim. osittamalla osa tontista maksettavasta vuokrasta naapurikiinteistön omistajalle.
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Aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken määrää
rakennusvalvontaviranomainen maankäyttö- ja rakennuslain 82§ mukaisesti.

Kuten aiemmin todettiin, on tarve aidalle osoitettu jo ilmeiseksi hakemuksen liitteissä olevassa sähköpostikeskustelussa, jossa Ari Uronen myöntää Tapio Rapille käyttävänsä Orkoniitynkatu 30:n tonttia kulkemiseen ylä- ja alapihan välillä, lumien kolaamisessa ja ruohonleikkurin etu- sekä takapihan välillä kuljettamisessa. Aita tulisi huomattavasti selkeyttämään tonttijärjestelyjä ja täten myös naapureiden tonttirajaan liittyvien jo pitkään jatkuneisiin
epäselvyyksiin saataisiin järjestys. Aidalla taattaisiin naapurirauha.

Rakennusvalvontaviranomainen viittaa päätöksessään rakennusjärjestyksen kohtaan 3.4.
Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksen kohdassa 3.4 sanotaan aitaamisesta seuraavaa:

"Julkiseen tilaan rajoittuvan kiinteän ja enintään 1,5 m korkean aidan rakentamiseen sovelletaan kohdan 2.2 mukaisesti ilmoitusmenettelyä.
Tontin kadun puoleinen raja voidaan erottaa istutuksin tai rajalle voidaan istuttaa pensasaita
tai rakentaa enintään 1,5 metrin korkuinen kiinteä aita, jollei asemakaavassa taikka siihen
liittyvissä rakentamistapaohjeissa muuta määrätä. Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään sopeutua ympäristöön. Aita on tehtävä kokonaan tontin tai
rakennuspaikan puolelle eikä siitä saa aiheutua haittaa liikenteelle eikä kadun kunnossapidolle. Erityisesti risteyksien näkemäalueet tulee huomioida siten, että aidan korkeus on korkeintaan 1, 1 metriä kadun pinnasta mitattuna.
Asuin- ja pientalotonttien välille saadaan rakentaa aita, jonka enimmäiskorkeus on 1, 5 metriä, ilman rakennusvalvonnan lupaa. Naapurin kirjallinen suostumus asialle on kuitenkin välttämätön.
Viittaus: MRA 62 §, 82 §"

MRA 62§:ssä määrättiin ennen vuotta 2014 muun muassa siitä, että pihalle rakennettava
tukimuuri tai aita vaatisi toimenpideluvan. Kuitenkin viitatessaan rakennusjärjestyksessään
maankäyttö- ja rakennuslain 62§:ään, tulee kaupungin samalla viitattua vanhaan lainkohtaan, joka on sittemmin kumottu asetuksella 6.3.2014/201, eikä lain mukaan erillistä toimenpidelupaa vaadita, mikäli MRA 82§:n mukaisesti rakennusvalvontaviranomainen ei erityi-
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sestä syystä toisin päätä. Mielestäni erityinen syy ei voi olla se, että rakennusvalvontaviranomaisen mielestä naapurilla on oikeus käyttää hallinnoimaani tonttia, koska tällaisesta oikeudesta ei ole sopimusta, tai sitä ei minun tietooni ole toimitettu.
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