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§ 312
Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -
palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikön yleisen alueen 
käyttöä terassialueena koskevasta päätöksestä 28.3.2019, 57 § 
(Kaartinkaupunki)

HEL 2019-002481 T 10 01 01 04

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti jättää tutkimatta myöhässä tullee-
na oikaisuvaatimuksen, joka koskee kaupunkiympäristön toimialan pal-
velut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueidenkäytön tiimipäällikön pää-
töstä 28.3.2019, 57 § yleisen alueen käytöstä terassialueena 3. kau-
punginosassa, Kaartinkaupunki, osoitteessa Kauppatori.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden 
alueidenkäytön tiimipäällikkö on päätöksellään 28.3.2019, 57 § päättä-
nyt oikeuttaa Grillikeisarit Oy:n (y-tunnus 2610599-4) grillikioskin käyt-
tämään terassialueena kaupungin yleistä aluetta alkaen 1.4.2019 ja 
päättyen 31.12.2019.
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Oikaisuvaatimus

Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, joka on saapunut Helsingin 
kaupungin kirjaamoon 9.5.2019. Oikaisuvaatimuksen ovat tehneet 
Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry (2867617-6), Torin Kahvipaik-
ka Oy (2379294-4), T:mi M. Antvuori (1343952-2), Emmarket Oy 
(2860083-3), Sun Market Finland Oy (2525399-5), Helsingin Toripojat 
(2034247-0), TM Vihannes (1837885-3), Soppakanuuna Terho Oy 
(1440588-5), Fernando Burgos Goycochea (1661634-4) sekä Suomen 
Meriruokakeittiö Oy (1772308-8).

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä kuntalain 137 § mukaan se, johon pää-
tös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäse-
nenä pidetään kuntalain 3 § mukaan henkilöä, jonka kotikuntalaissa 
tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on, yhteisöä tai säätiötä, jonka ko-
tipaikka on kunnassa tai sitä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omai-
suutta kunnassa.

Kuntalain asianosaisasema perustuu hallintolakiin ja hallintokäyttöla-
kiin. Hallintolakia koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002) mukaan 
asianosaisasema määräytyy asian oikeudellisten vaikutusten perus-
teella tapauskohtaisesti harkiten. Varsinaisia asianosaisia ovat hakijat 
omassa asiassaan ja muut henkilöt, joihin päätös on kohdistettu. Asia-
nosaisiksi voivat tulla myös ne, joiden oikeuteen, etuun tai velvollisuu-
teen päätös välittömästi vaikuttaa, vaikka päätöstä ei ole heihin nimen-
omaisesti kohdistettu. Pelkästään asiaan liittyvät tosiasialliset intressit 
eivät riitä tuomaan laissa tarkoitettua asianosaisasemaa, vaan vaiku-
tusten tulee olla oikeudellisia.

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat päätöksen koskevan heitä, sillä 
päätöksessä on päätetty Kauppatorilla sijaitsevan alueen vuokraukses-
ta ja oikaisuvaatimuksen tekijät toimivat torikauppiaina Kauppatorilla. 
Oikaisuvaatimuksen mukaan vuokrattu alue on varattu torikauppaa var-
ten, ja se on viimeksi ollut vuokrattuna kukkien myyntiä varten. Oikai-
suvaatimuksen tekijät katsovat päätöksen vaikuttavan heidän oikeuk-
siinsa ja etuihinsa myös siten, että nyt vuokrattu alue on vuokrattu edul-
lisemmin kuin heidän vuokraamansa myyntipaikat. Vuokrauspäätök-
sessä ei ole edellytetty toritelttojen päivittäistä kasaus- ja purkutyötä 
kuten oikaisuvaatimuksen tehneiltä torikauppiailta on, joten päätöksellä 
on vaikutusta oikaisuvaatimuksen tekijöiden työn kustannuksiin ja toi-
meentuloon.

Pelkästään se, että alue on torikäytössä, ei tuo alueella toimiville toriy-
rittäjille tai heitä edustavalle yhdistykselle asianosaisasemaa kaikessa 
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aluetta koskevassa päätöksenteossa. Asianosaisaseman tulee perus-
tua kunkin päätöksen vaikutuksiin. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty 
sellaista selvitystä, jonka perusteella tehdyllä päätöksellä olisi rajoitettu 
oikaisuvaatimuksen tekijöiden oikeuksia tai etuuksia, tai että oikaisu-
vaatimuksen tekijät olisivat hakeneet oikeuksia tai etuuksia kohdistuen 
nyt vuokrattuun alueeseen. Päätöksellä ei myöskään ole asetettu oikai-
suvaatimuksen tekijöille velvollisuuksia. 

Tehdyllä päätöksellä ei ole muutettu oikaisuvaatimuksen tekijöiden oi-
keudellista asemaa. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden esittämät, heidän 
taloudellisiin etuihinsa liittyvät näkökohdat eivät ole päätöksen välittö-
miä oikeusvaikutuksia, vaan kyse on oikaisuvaatimuksen tekijöille jo 
aiemmin asetetuista velvoitteista. Oikaisuvaatimuksen tekijöillä ei ole 
asianosaisasemaa käsiteltävänä olevassa asiassa, koska päätöstä ei 
ole kohdistettu oikaisuvaatimuksen tekijöihin eikä päätöksellä edellä 
esitetyin perustein ole oikeudellisia vaikutuksia oikaisuvaatimuksen te-
kijöiden oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin.

Kauppatorin Perinteiset Torikauppiaat ry:n, Torin Kahvipaikka Oy:n, 
T:mi M. Antvuoren, Emmarket Oy:n, Sun Market Finland Oy:n sekä 
Helsingin Toripoikien kotipaikka on Helsinki, joten ne ovat kuntalain 
tarkoittamia kunnan jäseniä, joilla on oikeus tehdä tässä asiassa oikai-
suvaatimus. 

TM Vihanneksen, Soppakanuuna Terho Oy:n sekä Fernando Burgos 
Goycochean kotipaikka on Vantaa ja Suomen Meriruokakeittiö Oy:n ko-
tipaikka on Espoo. Kyseiset yhteisöt eivät ole Helsingissä kunnan jäse-
niä kotipaikkansa perusteella.

Osa oikaisuvaatimuksen tekijöistä on kunnan jäseniä kotipaikkansa pe-
rusteella. Ottaen huomioon jäljempänä esitetyt seikat liittyen määräajan 
noudattamiseen, ei asiassa ole tarpeen selvittää enemmälti TM Vihan-
neksen, Soppakanuuna Terho Oy:n, Fernando Burgos Goycochean tai 
Suomen Meriruokakeittiö Oy:n jäsenyyttä kunnassa kiinteän omaisuu-
den omistuksen tai hallinnan perusteella. Oikaisuvaatimus käsitellään 
kunnan jäsenen tekemänä.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 § mukaan tehtävä 14 päivän kulues-
sa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § 3 momentin mukaan 
kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päi-
vän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkos-
sa. Hallintolain 49 c § 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus jätetään 
tutkimatta, jos sitä ei ole tehty määräajassa.
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Oikaisuvaatimuksen tekijät toteavat, ettei heille ei ole annettu erikseen 
tiedoksi tehtyä päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat saa-
neensa päätöksen tiedoksi 29.4.2019, jolloin päätös on toimitettu heille 
pyynnöstä. 

Edellä esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijöillä ei ole asiano-
saisasemaa tässä asiassa. Oikaisuvaatimus on katsottu kunnan jäse-
nen tekemäksi. Päätöstä ei anneta tiedoksi kunnan jäsenelle erikseen, 
vaan tiedoksianto tapahtuu pitämällä pöytäkirjaa yleisesti nähtävänä.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös on tehty 28.3.2019, ja sen 
pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa samana päivänä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 4.4.2019. Kos-
ka oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista, 
on oikaisuvaatimus tullut tehdä viimeistään 18.4.2019. Oikaisuvaatimus 
on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 9.5.2019. Oikaisuvaati-
mus on siten tehty myöhässä, eikä sitä voida hallintolain 49 c §:n 2 
momentin perusteella tutkia.

Toimivalta

Kuntalain 134 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 
lautakunnan alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle lauta-
kunnalle.

Sovellettu lainsäädäntö

Kuntalaki (410/2015) 3 §, 134 §, 137 §, 138 §, 140 §.

Hallintolaki (434/2003) 11 §, 49 c §.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Inkeri Lehmusoksa, lakimies, puhelin: 310 22794

inkeri.lehmusoksa(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus 7.5.2019

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-

dosta annettu päätös
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkiympä-
ristön asukas- ja yrityspalvelut Alueiden käyttö Tiimipäällikkö 28.03.2019 § 57


