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§ 77
Oikaisuvaatimukset yritysvuokrausyksikön päällikön päätöksestä 
20.6.2017 § 13 koskien Malmin lentokentän lentokonehallista tehty-
jen vuokratarjousten hylkäämistä

HEL 2017-007258 T 10 01 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Atte Kaleva: Pyydän asian viikoksi pöydälle.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Mäkituomas, lakimies, puhelin: 310 36546

laura.makituomas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä ********** tekemän oikai-
suvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on päätöksellään 20.6.2017 § 13 päät-
tänyt hylätä BF-Lento Oy:n ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n tekemät 
vuokratarjoukset Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan lentokonehallin, 
ns. vanhan hangaarin vuokraamiseksi.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että viranhaltijan päätös kumotaan 
virheellisenä ja että voimassa olevia vuokrasopimuksia jatketaan ase-
makaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen keskeytyksettä.

Vaatimuksen perusteluina esitetään seuraavat kohdat:
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1. Päätös sisältää joko lainvastaisesti päätettyä tietoa tai perätöntä 
tietoa siltä osin, kun päätöksen perusteluissa todetaan, että 
”kaupunki on päättänyt käyttää hallia ja sen edustan entistä len-
tokoneiden säilytysaluetta erilaisten tapahtumien ja järjestämi-
seen mainitusta ajankohdasta lukien”. 

2. Päätös sisältää perätöntä tietoa siltä osin, kun siinä todetaan, et-
tä hallin vuokraamattomuus on tarpeen yleisöturvallisuuden 
vuoksi. 

3. Päätös on voimassa olevan asemakaavan ja rakennusluvan 
vastainen. 

4. Päätös on hallintolain hyvän hallinnon perusteiden vastainen. 
5. Tarjoajien yhdenvertainen kohtelu ei ole toteutunut kuntalain ja 

hallintolain mukaisesti. 
6. Helsingin kaupungin päätös vuokrata Patrian hallitila vain yhdel-

le toimijalle, ja jättää vanha halli samassa yhteydessä vuokraa-
matta, johtaa kilpailulain vastaisen alueellisen yksinoikeuden ja 
siten alueellisen määräävän markkina-aseman syntymiseen se-
kä lentokonehuoltoon sopivien tilojen vuokrauksen että lentoko-
nekoulutuspalveluiden osalta. Päätös on lisäksi omiaan estä-
mään terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kehittymistä.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä kehottaa käsittelemään oikaisuvaati-
muksen viipymättä, jotta viranhaltijan virheellisestä ja lain vastaisesta 
päätöksestä ei aiheudu hakijoille toiminnan keskeytystä 

B

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä ********** tekemän oikai-
suvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on päätöksellään 20.6.2017 § 13 päät-
tänyt hylätä BF-Lento Oy:n ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n tekemät 
vuokratarjoukset Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan lentokonehallin, 
ns. vanhan hangaarin vuokraamiseksi.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että viranhaltijan päätös 1. kumo-
taan, 2. vuokratarjoukset hyväksytään määräaikaisina 1.9.2017 – 
31.12.2019 tai toistaiseksi voimassaolevina, tai 3. asia palautetaan ta-
kaisin valmisteluun.
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Vaatimuksen perusteluina esitetään seuraavat kohdat:

1. Päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä
2. Hallin rakenteet ovat vaarassa vahingoittua, jos halli jää ilman 

asemakaavan mukaista käyttöä talveksi 2017 - 2018
3. Tapahtumakäyttö hallin edustalla ja hallissa ei ole este hallin 

käytön jatkamiselle lainvoimaisen asemakaavan mukaisessa 
käyttötarkoituksessa.

4. Sopimuksia tai päätöksiä tulevasta tapahtumakäytöstä tai muista 
vuokralaisista ei ole 1.9.2017 jälkeiselle ajalle.

5. Kuntalaisten etu ja mielipide puoltaa hangaarin vuokraamista ny-
kyisille vuokralaisille.

C

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä BF-Lento Oy:n tekemän 
oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on päätöksellään 20.6.2017 § 13 päät-
tänyt hylätä BF-Lento Oy:n ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n tekemät 
vuokratarjoukset Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan lentokonehallin, 
ns. vanhan hangaarin vuokraamiseksi.

Esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että viranhaltijan päätös kumotaan 
virheellisenä ja että lentokonehallin vuokrasopimusta jatketaan vuokra-
tarjouksesta ilmenevin ehdoin.

Oikaisuvaatimuksen perusteluina esitetään seuraavat kohdat:

1. Päätöksessä vuokratarjouksen hylkäämistä perustellaan sillä, et-
tä olisi olemassa päätös, jossa lentokonehalli ja sen edusta otet-
taisiin jatkossa tapahtumakäyttöön sekä yleisöturvallisuudella. 
Molemmat väittämät ovat perättömiä. 

2. Päätös on myös omiaan heikentämään alueen kulttuuriympäris-
töarvoja ja selvässä ristiriidassa RKY -merkinnän kanssa.

3. Päätös on myös ristiriidassa perustuslain kanssa ja Helsingin 
kaupungin teettämän ympäristöhistoriaselvityksen vastainen. 

Vastaukset oikaisuvaatimuksissa (päätöskohdat A – C) esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perus-
telut
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Asian tausta

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on 20.6.2017 (§ 13) tekemällään pää-
töksellä päättänyt hylätä kaupungille tehdyt kaksi vuokratarjousta Mal-
min lentokenttäalueella sijaitsevasta lentokonehallista (jäljempänä 
”hangaari”). Molemmat hylätyt vuokratarjoukset on tehty hangaarin 
vuokraamiseksi 1.9.2017 alkaen.

Hangaarin halliosa on ollut vuokrattuna kolmelle eri toimijalle lentoko-
neiden säilytykseen ja korjaukseen. Vuokrasopimukset olivat määräai-
kaisia ja päättyivät 31.8.2017.

Toisen hylätyn vuokratarjouksen teki BF-Lento Oy, jonka vuokrasopi-
mus on hangaarin tilojen osalta päättynyt 31.8.2017. Toisen tarjouksen 
teki Malmin lentokenttäyhdistys ry, joka ei ole hangaarin nykyinen tai 
entinen vuokralainen, mutta toimii kentän valvomattoman lentopaikan 
operaattorina. BF-Lento Oy:n tarjous kohdistui ¼ hangaarirakennusta 
ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n koko hangaarirakennukseen.

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on käyttänyt sille kuuluvaa kaupungin 
toimivaltaa päättäessään 20.6.2017 (§ 13) hylätä tehdyt kaksi tarjousta. 

Päätösten perustelut

Vuokrasopimuksen solmimisessa on kysymys yksityisoikeudellisesta 
oikeustoimesta, josta kaupunki voi lähtökohtaisesti harkintansa mukaan 
päättää. 

Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi todettu, että kunnalla ei ole velvolli-
suutta ryhtyä yksityisoikeudelliseen oikeustoimeen yksittäisen tarjoajan 
kanssa silloin kun kunta ei ole järjestänyt tarjouskilpailua. Tällaisesta 
tarjouksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä ei myöskään tarjouk-
sentekijällä  ole tällöin valitusoikeutta. (Harjula – Prättälä: Kuntalaki – 
Tausta ja tulkinnat 2015, s. 935)

Kiinteistölautakunta on 18.5.2017 (§ 10) todennut kaupunginhallituksel-
le antamassaan Malmin lentokentän väliaikaiskäyttöä koskevassa lau-
sunnossa mm. seuraavasti: 

”…kaupungilla on tarkoitus jo ennen varsinaisten alueen asuntoraken-
tamistöiden aloittamista (arviolta vuosi 2020) tarjota ns. hangaariraken-
nusta ja sitä ympäröivää aluetta kaupunkilaisille suunnattuun monipuo-
liseen virkistys- ja tapahtumakäyttöön. Tapahtumakäytön vuokrausa-
sioista vastaa Helsingin tukkutori.

Lentokoneiden säilytys- ja huoltotoimintaa hangaarirakennuksessa on 
mahdollista jatkaa syksyyn saakka, ja sen jälkeen asia täytyy järjestää 
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toisin. Nykyisiä hallitilan vuokrasopimuksia jatketaan 31.8.2017 saakka, 
mikäli yrittäjät haluavat.

Tapahtumakäytön vuoksi lentokoneet joudutaan siirtämään pois han-
gaarirakennuksesta.”

Edellä mainitusta kiinteistölautakunnan lausunnosta käy ilmi, että kau-
punki suunnittelee hangaariin ja sen edustalle virkistys- ja tapahtuma-
käyttöä 1.9.2017 lähtien, johon myös oikaisuvaatimuksen kohteena ole-
van päätöksen perusteluissa on vedottu, kun tarjoukset on hylätty. Toi-
mielimen antama lausunto ohjaa osaltaan kaupungin tulevaa toimintaa 
ja sisäistä työskentelyä, vaikka se ei voi itsessään vaikuttaa oikeudelli-
sesti sitovalla tavalla hallinnon ulkopuolisten oikeuksiin ja velvollisuuk-
siin. 

Yritysvuokrausyksikön päällikkö on noudattanut kiinteistölautakunnan 
lausunnosta ilmenevää linjausta sekä kaupungin sisäisissä neuvotte-
luissa syntyneitä linjauksia, eli käyttänyt kaupungin harkintavaltaa päät-
täessään, ettei kaupunki vuokraa hangaaria tarjoajille koneiden säily-
tykseen ja korjaustoimintaan, koska se saattaisi vaarantaa yleisöturval-
lisuuden alueelle kaavaillun tapahtumakäytön lisääntyessä. 

Edellä esitetyin perustein lautakunta katsoo, että oikaisuvaatimuksen 
kohteena oleva päätös ei sisällä lainvastaisesti päätettyä tai perätöntä 
tietoa. Tapauksessa ei ole itse asiaratkaisun kannalta merkitystä sillä, 
onko päätöksen perusteluihin kirjatulla sanalla ”päätös” tarkoitettu hal-
lintopäätöstä vai hallinnonsisäistä linjausta, koska kumman tahansa ol-
lessa kyseessä se ei olisi muuttanut päätöksen asiaratkaisua. Lisäksi 
todetaan että kaupungin suunnitelmista ei yleensä tehdä hallintopää-
töksiä. Valituskelpoinen päätös alueen tapahtumakäyttöä koskevassa 
asiassa tehdään vasta silloin, kun aluetta päätetään vuokrata tällaiseen 
käyttöön. Päätöksen perustelut eivät yleensä sellaisenaan voi sisältää 
oikeudellisesti sitovaa ratkaisua, eikä tällaista päätöstä ole myöskään 
nyt oikaisuvaatimusten kohteena olevassa päätöksessä syntynyt.

Alueen laajamittainen tapahtumakäyttö ja -markkinointi on haastavaa ti-
lojen ollessa lentokoneiden varastointikäytössä ja voi kaupungin arvion 
mukaan aiheuttaa vaaratilanteita. Tästä kaupunki on, alueen ja raken-
nusten vastuullisena omistajana, oikeutettu ja velvollinen tekemään 
oman riskiarvionsa. Se, että vaaratilanteita ei ole alueen nykyisellä ta-
pahtumakäytön tasolla aiheutunut, ei ole pitävä peruste sille etteikö nii-
tä tulevaisuudessa voisi aiheutua, kun alueen tapahtumakäyttöä pyri-
tään lisäämään. Alueen tapahtumakäytöllä pyritään edistämään kentän 
monipuolista virkistys- ja tapahtumakäyttöä kaikille kaupunkilaisille. 
Sen tavoitteena on myös saada alueelle mahdollisimman monenlaisia 
toimijoita ja omalta osaltaan edistää alueen tunnettuutta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 6 (8)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/6
05.09.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2200 Sörnäistenkatu 1 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

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä ei vuokrata han-
gaaria tapahtumakäyttöön, eikä asemakaava tai rakennuslupa myös-
kään voi velvoittaa kaupunkia solmimaan yksityisoikeudellista sopimus-
ta tietyn toimijan kanssa. 

Kaupunki on edellä esitettyyn tarkoituksenmukaisuusharkintaansa pe-
rustuen päättänyt, että hangaaria ei vuokrata siitä tarjouksen tehneille. 
Kaupungin päätösharkintaa kuitenkin rajoittavat myös hallintolain 6 
§:ssä säädetyt hyvän hallinnon oikeusperiaatteet, kuten tasapuolisen 
kohtelun periaate ja viranomaisten toimien puolueettomuus. Tasapuoli-
sen kohtelun periaate tarkoittaa, ettei ketään samankaltaisissa asioissa 
ratkaisuja tehtäessä perusteettomasti aseteta muita huonompaan ase-
maan.

Edelleen todetaan, että kaupunki ei ollut järjestänyt hangaarirakennuk-
sen osalta tarjouskilpailua, eikä pyytänyt siitä vuokratarjouksia. Oikai-
suvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä olisi yhdenvertaisuus, 
tasapuolisuus ja puolueettomuus saattaneet vaarantua, mikäli kaupunki 
olisi hyväksynyt toisen tehdyistä vuokratarjouksista järjestämättä ensin 
vanhan hangaarin tiloista tarjouskilpailua tilojen kaikille kolmelle vuok-
ralaiselle, joiden vuokrasopimus oli päättymässä, sekä mahdollisesti 
myös muille vastaaville toiminnanharjoittajille. 

Kentän länsipuolella lähellä Malmin lentokenttäyhdistyksen vuokra-
aluetta sijaitsee ns. Patria-halli, jota kaupunki tarjosi vuokralle hangaa-
rin nykyisille vuokralaisille ja Malmin lentokenttäyhdistykselle. Saapu-
neiden tarjousten perusteella yritysvuokrausyksikön päällikkö päätti 
20.6.2017 (§ 14) vuokrata Patria-hallin 1.9.2017 lukien siitä määräpäi-
vään menneessä eniten tarjonneelle. Kaupunki on lisäksi neuvotellut 
eri toimijoiden kanssa maanvuokrauksesta kevytrakenteisen lentokone-
hallin sijoittamista varten lentäjien tarpeisiin. Lautakunta siten katsoo, 
että kaupunki on kohdellut kaikkia hangaarin vuokralaisia yhdenvertai-
sesti, tasapuolisesti ja puolueettomasti sekä Patria-hallin vuokrausta 
koskevassa päätöksessä (§14) että oikaisuvaatimuksen kohteena ole-
vassa hangaarin vuokratarjousten hylkäämistä koskevassa päätökses-
sä (§13).

Edellä esitettyjen seikkojen nojalla kaupunkiympäristölautakunta kat-
soo, että ********** ja BF-Lento Oy:n oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty 
sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuus-perusteita, joiden johdos-
ta viranhaltijan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi 
kumottava.

Esittelijän perustelut

Muutoksenhakuoikeus
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Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätök-
seen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja 
kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asia-
nosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa sekä päätöskohdan 
A että päätöskohdan B oikaisuvaatimukset on tehnyt kunnan jäsen ja 
päätöskohdan C oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alai-
sen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 
138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Tässä tapauksessa päätös on lähetetty 
tiedoksi asianosaisille eKirjeenä 22.6.2017 ja asetettu nähtäville ylei-
seen tietoverkkoon 20.6.2017. Oikaisuvaatimukset on toimitettu kau-
punkiympäristölautakunnalle säädetyssä määräajassa 5.7.2017 (pää-
töskohta A), 11.7.2017 (päätöskohta B) ja 12.7.2017 (päätöskohta C).

Oikaisuvaatimukset, vuokratarjoukset ja muut asiakirjat ovat olleet näh-
tävillä lautakunnan kokouksessa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Mäkituomas, lakimies, puhelin: 310 36546

laura.makituomas(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Oikaisuvaatimus päätöskohta A
2 Oikaisuvaatimus päätöskohta B
3 Oikaisuvaatimus päätöskohta C
4 Hangaari_vuokratarjous_BF-Lento
5 Hangaari_vuokratarjous_yhdistys
6 Kiinteistolautakunnan_lausunto_18.5.2017_264

Muutoksenhaku

Päätöskohdat A - C Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijät Esitysteksti

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettu päätös
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Ti-
lapalvelut Yritysvuokraus Yksikön päällikkö 20.06.2017 § 13


