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§ 6
Kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen, hallinto-
sääntö 16 luku 1 § 2 mom. 12 kohta

HEL 2017-006998 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää määräaikaisesti 31.5.2018 
saakka lautakunnan toimivaltaa päätti maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttami-
sesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta 
(hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. 12 kohta) seuraavasti:

1    Asemakaavapäällikkö päättää

-    kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta 
sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, jos ky-
symys ei ole periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ennen 1.6.2017 voimassa olleen ja 1.6.2017 kumoutuneen kaupunki-
suunnittelutoimen johtosäännön 6 §:n 18 kohdan mukaan kaupunki-
suunnittelulautakunta on päättänyt asemakaavamuutoksesta erillisestä 
maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja 
muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja 
kortteleiden numeroiden muuttamisesta, ellei muutos ole ollut periaat-
teellisesti merkittävä. Periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta on 
päättänyt kaupunginhallitus.  

Voimassa olevassa Helsingin kaupungin hallintosäännössä edellä mai-
nittujen nimien ja numeroiden muuttamisesta päättäminen on siirretty 
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kaupunkiympäristölautakunnalle, joka voi siirtää toimivaltaansa edel-
leen. Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 12 kohdan mukaan 
ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää 
tai hyväksyy

perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, 12 maankäyttö- 
ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen 
alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden nu-
meroiden muuttamisesta.

Toimivallan siirtäminen asemakaavapäällikölle koskien muita kuin peri-
aatteellisesti merkittäviä muutoksia on tarkoituksenmukaista ottaen 
huomioon kysymyksessä olevien asioiden, niitä koskevien aloitteiden ja 
vähäisten teknisten muutosten suuri määrä sekä asioiden käsittelyn no-
peuttaminen ja sujuvoittaminen. Lautakunnalle jää toimivalta päättää 
periaatteellisesti merkittävistä muutoksista.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja
Asemakaavapäällikkö


