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§ 33
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston liikehuoneistojen hankkimista, luovuttamista ja vuokralle 
antamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2017-006033 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan toi-
mivaltaa ostaa, myydä, antoi vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdos-
sa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa ra-
joissa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -pal-
velukokonaisuuden tilapalvelut-palvelun tilapalvelupäällikölle, yritys-
vuokraus-yksikön päällikölle ja tukkutori-yksikön päällikölle seuraavasti:

Yritysvuokraus-yksikön päällikkö

- päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun 
liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen 
ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 2 miljoonaa euroa tai kun 
liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kuuden kuukauden irti-
sanomisajoin.

Tilapalvelupäällikkö

- päättää liikehuoneistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa hankkimi-
sesta tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on 
enintään 2 miljoonaa euroa.

Tukkutori-yksikön päällikkö

- päättää vastuualueensa liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun 
liikehuoneisto vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi sopimuksen 
ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 2 miljoonaa euroa tai kun 
liikehuoneisto vuokrataan toistaiseksi enintään kuuden kuukauden irti-
sanomisajoin.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
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Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500
elina.siltanen(a)hel.fi

Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369
markku.metsaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017, että 30.9.2017 saakka kaupun-
kiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen 
määräämä päättää liikehuoneistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa 
hankkimisesta tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoi-
tu kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa, sekä liikehuoneistojen 
vuokralle antamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu koko-
naisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa tai kun sopimus tehdään tois-
taiseksi enintään yhden vuoden irtisanomisajoin ja sopimuksen kau-
punginhallituksen hyväksymien tilahankeohjeiden mukainen kokonai-
sarvo on enintään 5 miljoonaa euroa. Samoin kaupunginhallituksen 
johtamisen jaosto päätti 29.5.2017 siirtää liikehuoneistoihin liittyvää toi-
mivaltaa määräaikaisesti 30.9.2017 saakka. Päätöksen määräaikaisuu-
den vuoksi asiasta päätetään nyt uudelleen. 

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän hallinto-
säännön 16 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kaupunkiympä-
ristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää ostaa, 
myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdossa luovuttaa lii-
kehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupun-
ginhallitus päätti 18.9.2017, että kaupunkiympäristölautakunnan raken-
nusten ja yleisten alueiden jaosto tai sen määräämä päättää liikehuo-
neistojen ostoista, myynneistä, vaihdossa hankkimisesta tai vaihdossa 
luovuttamisesta, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 
5 miljoonaa euroa, sekä liikehuoneistojen vuokralle antamisesta, kun 
määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on enintään 5 mil-
joonaa euroa tai kun sopimus tehdään toistaiseksi enintään yhden vuo-
den irtisanomisajoin ja sopimuksen kaupunginhallituksen hyväksymien 
tilahankeohjeiden mukainen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa eu-
roa.  
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton toimivaltaa esitetään delegoitavaksi kaupunkiympäristön toimialan 
rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalvelut-palve-
lun tilapalvelupäällikölle ja yritysvuokraus-yksikön päällikölle siten, että 
yritysvuokraus-yksikön päällikkö päättää enintään 2 miljoonan euron 
arvoisesta ja enintään 10 vuotta kestävästä tai toistaiseksi kestävästä 
vuokralle antamisesta enintään kuuden kuukauden irtisanomisajoin ja 
tilapalvelupäällikkö päättää enintään 2 miljoonaa euron arvoisten liike-
huoneistojen hankkimisesta tai luovuttamisesta. Tukkutori-yksikön 
päällikölle esitetään toimivaltaa päättää vastuualueensa liikehuoneisto-
jen vuokraamisesta vastaavasti. Toimivallan siirron tarkoituksena on, 
että päätöksenteko tapahtuisi sujuvasti ja toiminnallisesti tarkoituksen-
mukaisella tasolla.  

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi
Irmeli Grundström, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi
Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen(a)hel.fi
Markku Metsäranta, yksikön päällikkö, puhelin: 310 40369

markku.metsaranta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.05.2017 § 112


