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§ 7
Kaupunkiympäristölautakunnan toimivallan siirtäminen, hallinto-
sääntö 16 luku 1 § 2 mom. 17 kohta

HEL 2017-006999 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää määräaikaisesti 31.5.2018 
saakka lautakunnan toimivaltaa päätti lausuntojen antamisesta muille 
kunnille kaava-asioissa (hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. 17 kohta) 
seuraavasti:

1    Yleiskaavapäällikkö päättää

-    lausuntojen antamisesta muille kunnille kaava-asioissa, jos kysymys 
ei ole periaatteellisesti merkittävästä tai taloudellisesti laajakantoisesta 
asiasta.

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 1.6.2016 voimassa olleen ja 1.6.2017 kumoutuneen kaupunki-
suunnittelulautakunnan johtosäännön 6 §:n 20 kohdan mukaan toimi-
valta antaa lausuntoja muiden kuntien pyytämistä asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksista on ollut kaupunkisuunnittelulautakun-
nalla. Muita kaavoja ja kaavamenettelyvaiheita koskien toimivalta antaa 
lausuntoja on ollut 1.6.2017 kumoutuneen kaupunginhallituksen johto-
säännön 14 §:n mukaan kaupunkisuunnittelutointa johtavalla apulais-
kaupunginjohtajalla. Mikäli kysymys on ollut periaatteellisesti merkittä-
västä tai taloudellisesti laajakantoisesta asiasta, toimivalta on ollut kau-
punginhallituksella. 
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Voimassa olevassa hallintosäännössä on siirretty kaupunkiympäristö-
lautakunnalle toimivaltaa antaa lausuntoja muille kunnille kaava-asiois-
sa. Hallintosäännön 16 luku 1 §:n 2 momentin 17 kohdan mukaan ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai 
hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, antaa 
lausuntoja muille kunnille kaava-asioissa, ellei kysymys ole periaatteel-
lisesti merkittävästä tai taloudellisesti laajakantoisesta asiasta. Lauta-
kunta voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijalle.

Kunnat voivat pyytää lausuntoja kaava-asiassa vireilletulo-, osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma-, kaavaluonnos- tai kaavaehdotusvaihees-
sa.  Toimivallan siirto yleiskaavapäällikölle muissa kuin periaatteellises-
ti merkittävissä tai taloudellisesti laajakantoisissa asioissa on tarkoituk-
senmukaista ottaen huomioon asioiden käsittelyn nopeuttaminen ja su-
juvoittaminen. Kaupunginhallitukselle jää toimivalta päättää lausunnois-
ta muilta osin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisu Tähtinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37035

kaisu.tahtinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja
Yleiskaavapäällikkö


