
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2021 1 (2)
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaosto

Asia/4
25.11.2021

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 239
Toimivallan siirtäminen määräaikaisesti kaupunkiympäristölauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaostolta rakennusvalvontapalvelujen lu-
payksikkö 1:n ja 2:n päälliköille rakennus- ja purkamislupa-asioissa

HEL 2021-012451 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti hallinto-
säännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla siirtää toimivaltaansa päät-
tää uudisrakennusten rakennusluvista ja tilapäisten koulujen ja päivä-
kotirakennusten rakennusluvista 10.12.2021 - 19.1.2022 väliseksi ajak-
si lupayksikkö 1:n yksikön päällikölle.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti 
hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla siirtää toimivaltansa 
päättää julkisten palvelurakennusten ja muiden merkittävien rakennus-
ten laajamittaisten perusparannusten ja laajennusten rakennusluvista 
sekä merkittävien rakennusten purkamislupahakemuksista 10.12.2021 
- 19.1.2022 väliseksi ajaksi lupayksikkö 2:n yksikön päällikölle.

Lista lupayksiköiden päälliköiden tämän päätöksen nojalla myöntämistä 
rakennus- ja purkamisluvista on tuotava ilmoitusasiana ympäristö- ja 
lupajaoston 3.2.2022 pidettävään kokoukseen. 
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Hallintosäännön 16 luvun 2 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaan kaupun-
kiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää rakennuslu-
vista ja rakennusten purkamisluvista. Hallintosäännön mukaan kau-
punkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi siirtää toimival-
lan edellä mainituissa lupa-asioissa rakennusvalvonnan viranhaltijoille. 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 27.5.2021 
siirtänyt toimivaltansa eräissä rakennuslupa-asioissa ja eräissä raken-
nusten purkamislupa-asioissa rakennusvalvonnan viranhaltijoille.

Nyt tehtävällä päätöksellä siirretään se kaupunkiympäristön ympäristö- 
ja lupajaoston toimivalta, jota ei ole edellä mainitulla päätöksellä siirret-
ty, jaoston vuoden vaihteen kokoustauon väliseksi ajaksi lupayksiköi-
den päälliköille. 

Määräaikaisella lupatoimivallan siirrolla jaoston kokoustauon ajaksi 
varmistetaan kiireellisten rakennushankkeiden lupien myöntäminen. 

Esittelijä
rakennusvalvontapäällikkö
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