
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

06.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kokousaika 06.09.2018 16:00 - 16:30

Kokouspaikka Lautakunnan sali, Kansakoulukatu 3

Läsnä

Jäsenet

Rautava, Risto puheenjohtaja
Särelä, Mikko varapuheenjohtaja
Finne-Elonen, Laura
Ingervo, Sirkku
Kupias, Marianna
Meretniemi, Jaakko
Saarinen, Ada Rosa Johanna
Venemies, Mauri
Vepsä, Sinikka saapui 16:11, poissa: 103 §

Muut

Sinnemäki, Anni apulaispormestari
Stauffer, Jaakko tekninen johtaja
Seppälä, Hannu ylläpitopäällikkö
Kuusi, Virve yksikön päällikkö

saapui 16:03, poissa: 103 §
Höhl, Eija hallintosihteeri
Penttinen, Janne lakimies

Puheenjohtaja

Risto Rautava 103-106 §

Esittelijät

Jaakko Stauffer tekninen johtaja
103-106 §

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Höhl hallintosihteeri
103-106 §
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§ Asia

103 Asia/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

104 Asia/2 Ilmoitusasiat

105 Asia/3 Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopäätök-
set tammikuussa 2019

106 Asia/4 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaos-
ton esitys kaupunginhallitukselle koskien virkamatkaa Hampuriin, Sak-
saan 3. - 5.10.2018
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§ 103
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sirkku Ingervon ja 
varatarkastajaksi jäsen Mikko Särelän.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti puheenjohtajan ehdotuksesta valita yksimielisesti pöytäkirjantar-
kastajaksi Sinikka Vepsän sijasta Sirkku Ingervon ja varatarkastajaksi 
Sirkku Ingervon sijasta Mikko Särelän.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-
si. 

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten aluei-
den jaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajaksi jäsen Sinikka Vepsän 
ja varatarkastajaksi jäsen Sirkku Ingervon.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 104
Ilmoitusasiat

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti merkitä tiedoksi.

Khs 13.8.2018 § 492

Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hanke-
suunnitelman hyväksyminen
HEL 2018-002991

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 5.7.2018 § 111

Urheilulehdon ympäristön kadut, kokonaisurakan työt muutostyöva-
rauksen korottaminen
HEL 2017-002427

Pöytäkirja

Tekninen johtaja 16.8.2018 § 126

Telakkarannan alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta
HEL 2018-002563

Pöytäkirja

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Muutoksenhaku

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2018/Keha_2018-08-13_Khs_30_Pk/7A03146E-AC91-C15C-AA1C-65576E600000/Sophie_Mannerheimin_koulun_tilapaisia_opetustiloja.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU51105200VH1_Tekninen_johtaja/Suomi/Paatos/2018/Kymp_2018-07-05_Ki_111_Pk/940BA232-1C0F-C355-84AB-646AF6500000/Tekninen_johtaja_viranhaltijan_poytakirja_05072018.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/vipaU51105200VH1_Tekninen_johtaja/Suomi/Paatos/2018/Kymp_2018-08-16_Ki_126_Pk/344088A5-1259-CDAD-862A-654299200000/Tekninen_johtaja_viranhaltijan_poytakirja_16082018.pdf
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 105
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 pykälän tarkoittamat kadunpitopää-
tökset tammikuussa 2019

HEL 2018-008309 T 10 05 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti tehdä kadunpitopäätöksen liitteen 1 mukaisesti. Päätös astuu 
voimaan 1.1.2019. 

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Annica Niittymäki, projektisuunnittelija, puhelin: 310 38796

annica.niittymaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Katulista
2 Kartta

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, kadunpitopäätös
Förvaltningsbesvär, beslut om gatuhållning

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tontinomistaja Esitysteksti

Hallintovalitus, kadunpitopäätös
Förvaltningsbesvär, beslut om ga-
tuhållning
Liite 1

Urakoitsija Liite 1
Yleisten alueiden yksikkö Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä
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Päätös perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä 
MRL) 86 §:ään, "kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopää-
tös".

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netussa laissa (669/1978, jäljempänä kunnossapitolaki) tarkoitetut vel-
vollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mu-
kaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja kunta on tehnyt MRL 86 §:n 
3. momentin mukaisen kadunpitopäätöksen, jolla katu tai kadun osa 
katsotaan luovutetuksi yleiseen käyttöön. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päättää kadunpidosta. 

Esittelijän perustelut

Perusteet

Päätös perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, jäljempänä 
MRL) 86 §:ään, "kadunpitovelvollisuuden alkaminen ja kadunpitopää-
tös".

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta an-
netussa laissa (669/1978, jäljempänä kunnossapitolaki) tarkoitetut vel-
vollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mu-
kaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja kunta on tehnyt MRL 86 §:n 
3. momentin mukaisen kadunpitopäätöksen, jolla katu tai kadun osa 
katsotaan luovutetuksi yleiseen käyttöön. 

Esityksessä mukana olevat kadut ja kadun osat

Kadut tai kadun osat, liitteen 1 mukaisesti, on rakennettu valmiiksi si-
ten, että ne tyydyttävät asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäy-
tön tarpeen.

Yleiseen käyttöön luovutettavien katuosuuksien kokonaismäärä on 261 
kappaletta ja yhteispituus noin 41,21 km. Esityksessä mainitut kadut tai 
kadun osat ovat pääosin sora- ja sirotepintaisia katuja. Kadut tai kadu-
nosat sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä.

Kadunpitopäätösten vaikutukset

Kadunpitopäätöksen seurauksena ylläpitovastuut jakautuvat kunnossa-
pitolain mukaisesti. Karhusaaressa sijaitsevilla katuosuuksilla tontino-
mistajille siirtyvät kadun puhtaanapito sekä jalkakäytävän talvihoitovel-
voitteet, kuten lumen ja sohjon poisto, liukkaudentorjunta sekä vahin-
gonkorvausvastuu liukastumistapauksissa sekä ajoradan että jalkakäy-
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tävän lumen poiskuljetus. Kaupunki puolestaan huolehtii ajoratojen ja 
pyöräteiden aurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. 

Kaupunki on kunnossapitolain 8 §:n ja 13 §:n mahdollistamana ottanut 
muilla katuosuuksilla osan tontinomistajien vastuulla olevista katujen yl-
läpitotehtävistä hoitaakseen. Kunnossapitolain 14 b §:n mukaisesti ylei-
seen käyttöön luovutettujen katujen varsilla olevien tonttien omistajilta 
voi kaupunki edellä mainituista huolehtiakseen ottamistansa tehtävistä 
vuosittain periä aiheutuneet kustannukset. Nämä kustannukset kau-
punki perii erillisen päätöksen myötä asettamiensa taksojen mukaan. 
Viimeisin voimassa oleva taksapäätös on tehty kaupunkiympäristölau-
takunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston toimesta 
2.11.2017 § 43. 

Kadunpitopäätöksistä tiedottaminen

Ylläpitopalvelun yleiset alueet yksikkö lähettää asianosaisille päätöksis-
tä kirjallisen tiedotteen, jossa kerrotaan tontinomistajan kunnossa- ja 
puhtaanapidon vastuista.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Annica Niittymäki, projektisuunnittelija, puhelin: 310 38796

annica.niittymaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Katulista
2 Kartta

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, kadunpitopäätös
Förvaltningsbesvär, beslut om gatuhållning

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tontinomistaja Esitysteksti

Hallintovalitus, kadunpitopäätös
Förvaltningsbesvär, beslut om ga-
tuhållning
Liite 1

Urakoitsija Liite 1
Yleisten alueiden yksikkö Liite 1
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Tiedoksi

Taloushallintopalvelut
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§ 106
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston esitys kaupunginhallitukselle koskien virkamatkaa Hampu-
riin, Saksaan 3. - 5.10.2018

HEL 2018-009030 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi raken-
nusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa esty-
neitä, varajäsenet sekä jaoston esittelijät tekemään virkamatkan Ham-
puriin Saksaan 3. - 5.10.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matka-
laskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista 
silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomene-
tyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttöva-
roista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuk-
sista on noin 2 000 euroa/henkilö.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jaakko Stauffer, tekninen johtaja, puhelin: 310 36440

jaakko.stauffer(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet
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Ote
Ryja/jaoston jäsenet/varajäsenet

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaostolla ja kaupunkiympäristön toi-
mialalla on seuraavien vuosien aikana strategisina tavoitteina muun 
muassa kiinteistöstrategian laatiminen. Siinä linjataan kaupungin palve-
lukiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja 
omistamista. Strategia sisältää suunnitelman sisäilmaongelmista kärsi-
vien koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen rakennusten korjaamista ja 
korvaamista uusilla rakennuksilla tai väistötiloilla.

Tavoitteena on kiinteistökannan laadun ja laaturiskien parempi hallinta, 
sisäilmaongelmien vähentäminen, tilatehokkuuden edistäminen ja tyh-
jiksi jääneiden arvorakennusten parempi hyödyntäminen. Tämä toteu-
tuu osittain muun muassa allianssi-, elinkaari ja muita edistyneitä toteu-
tusmuotoja hyödyntämällä.

Jaoston ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös 
muualla maailmalla tapahtuvaan palvelutilojen suunnitteluun ja toteu-
tukseen sekä niistä saatuihin kokemuksiin. Jaoston on tässä mielessä 
tarkoituksenmukaista tehdä tutustumismatka Hampuriin. 

Hampurin valikoituminen jaoston matkakohteeksi on perusteltua, sillä 
Hampuri on nopeasti kasvava eurooppalainen suurkaupunki, jossa on 
viime vuosina voimakkaasti uudistettu kaupungin käyttämää tilakantaa. 
Hampurissa on rakenteilla myös yksi Euroopan kunnianhimoisimpia 
kaupunkirakennusprojekteja, jonka on määrä valmistua vuonna 2025.

Hampuri on lisäksi moderni urbaanin ja kestävän rakentamisen kohde, 
jossa on runsaasti jaoston toimialaan liittyvää nähtävää.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jaakko Stauffer, tekninen johtaja, puhelin: 310 36440

jaakko.stauffer(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Ryja/jaoston jäsenet/varajäsenet

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Ryja/jaoston edustajat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 103, 104 ja 106 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 105 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistet-
tu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-
kuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä ta-
vallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähet-
tämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeu-
denkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista pää-
töstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Mak-
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sua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli 
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen 
on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
BESVÄRSANVISNING

105 § i protokollet.

Ändring i beslutet söks genom förvaltningsbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part).

Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista 
dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsän-
des, om inte något annat påvisas. Vid vanlig elektronisk delgivning an-
ses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet av-
sändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av 
besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2018 14 (16)
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

06.09.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alvnro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inläm-
nas första vardagen därefter.

Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

  

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi
Postadress: Banbyggarvägen 5
 00520 HELSINGFORS
Faxnummer: 029 56 42079
Besöksadress: Banbyggarvägen 5
Telefonnummer: 029 56 42000

  

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på 
skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 det beslut i vilket ändrings söks
 på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun upp-
ges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga fö-
reträdare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort be-
svären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för 
denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefon-
nummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökan-
den.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga fö-
reträdaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid 
inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgif-
ter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla doku-
mentets autenticitet och integritet.
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Till besvärsskriften ska fogas

 det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia
 ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utred-

ning över när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte re-

dan tidigare har tillställts myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för be-
handling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltnings-
domstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssö-
kanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärende-
grupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i 
lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig 
och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: 09 655 783
Besöksadress: Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.
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Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Risto Rautava
puheenjohtaja

Eija Höhl
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sirkku Ingervo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 10.09.2018.


