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§ 279
Kaupunkiympäristölautakunnan kiinteistöjen yli 30 vuodeksi vuok-
ralle antamista koskevan toimivallan siirtäminen

HEL 2018-003898 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti siirtää hallintosäännön 16 luvun 1 
§:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimivaltaansa antoi vuokralle toi-
mialan hallinnassa olevia kiinteistöjä yli 30 vuoden määräaikaisin 
maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maanvuokraso-
pimuksin, joissa on yli yhden vuoden irtisanomisaika, jos kaupunginval-
tuusto on vahvistanut yleiset vuokrausperiaatteet, kaupunkiympäristön 
toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden ton-
tit-yksikön päällikölle, asuntotontit-tiimin päällikölle ja yritystontit-tiimin 
päällikölle seuraavasti:

Tontit-yksikön päällikkö

- päättää antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä 
yritys- että asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokra-
sopimuksin, kun on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet ja varaus-
päätös on tehty.

Asuntotontit-tiimin päällikkö

- päättää antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuin-
tarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun 
on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty.

Yritystontit-tiimin päällikkö

- päättää antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä yritys-
tarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun 
on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kristina Montell, vs. yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuuston 3.5.2017 (206 §) hyväksymän ja 
29.11.2017 (413 §) tarkistaman hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdan mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää tai hy-
väksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää, antaa 
vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä yli 30 vuoden määrä-
aikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa olevin maan-
vuokrasopimuksin, joissa on yli yhden vuoden irtisanomisaika, jos kau-
punginvaltuusto on vahvistanut yleiset vuokrausperiaatteet.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 (196 §), että kaupunginhallituksen 
johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön toimeenpanoon liittyviä 
muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 
toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 22.5.2017 (90 §) siirtää 
1.6.2017 alkaen ja 31.5.2018 saakka kaupunkiympäristölautakunnan 
hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaista toimi-
valtaa antaa vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä yli 30 
vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin tai toistaiseksi voimassa 
olevin maanvuokrasopimuksin, joissa on yli yhden vuoden irtisanomi-
saika, jos kaupunginvaltuusto on vahvistanut yleiset vuokrausperiaat-
teet, kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne –
palvelukokonaisuuden yritystontit-tiimin päällikölle, asuntotontit-tiimin 
päällikölle ja tontit-yksikön päällikölle. Päätöksen määräaikaisuuden 
vuoksi asiasta päätetään nyt uudelleen.

Kaupunkiympäristölautakunnan toimivaltaa antaa vuokralle toimialan 
hallinnassa olevia kiinteistöjä esitetään delegoitavaksi maankäyttö ja 
kaupunkirakenne –palvelukokonaisuuden tontit-yksikön päällikölle, 
asuntotontit-tiimin päällikölle ja yritystontit-tiimin päällikölle silloin, kun 
yleiset vuokrausperiaatteet on vahvistettu ja varauspäätös on tehty. 
Asiat ovat jo kertaalleen olleet toimielimen tai viranhaltijan käsittelyssä 
ja perustuvat niiden päätöksiin, joten vuokrauksista tehtäisiin päätökset 
viranhaltijatasolla.

Ehdotetun toimivallan siirron tarkoituksena on, että päätöksenteko ta-
pahtuu hallinnollisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisella tasolla. 
Se vastaa toimielinten ja viranhaltijoiden nykyistä ja ennen kaupungin 
organisaatiouudistusta voimassa ollutta toimivaltajakoa, joka on todettu 
toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Vuokrasopimuksista tehtävien 
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päätösten vuosittainen määrä on merkittävä, ja päätöksenteon hitaus 
aiheuttaisi kaupungille ja asiakkaille taloudellisia menetyksiä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kristina Montell, yksikön vs. päällikkö, puhelin: +358 9 310 36421

kristina.montell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta
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