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§ 105
Liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamista ja muuta käyttöön luovuttamista kos-
kevan toimivallan siirtäminen

HEL 2018-000263 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 
1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antoi vuokralle ja 
muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia 
maa-alueita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hal-
linnassa olevien maa-alueiden vuokralle antamisesta sekä muuten 
käyttöön luovuttamisesta enintään 10 vuoden määräajaksi tai kun maa-
alue luovutetaan vuokrattavaksi toistaiseksi enintään kuuden (6) kuu-
kauden irtisanomisajoin, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on 
enintään 3 miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 
1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antaa vuokralle ja 
muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia tiloja 
ja laitteita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hal-
linnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten 
käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuo-
den määräajaksi tai toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisa-
nomisajoin sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 
miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen talous ja toiminnanohjaus -yksikön, kunnossapi-
toyksikön, liikennöintiyksikön, infra- ja kalustoyksikön sekä henkilöstö ja 
liiketoiminnan tuki -yksikön johtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallin-
nassa olevien, yksikön johtajan vastuualueeseen kuuluvien tilojen ja 
laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta, 
kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistai-
seksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin sopimuksen en-
nakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 1 miljoonaa euroa.

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota asiassa aikai-
semmin tehdyt päätökset koskien liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
hallintoon kuuluvan omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi 
luovuttamista. 
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Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Ao. henkilöt
Yksiköiden sihteerit
Hankinta
Hallintopäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Ao. henkilöt
Yksiköiden sihteerit
Hankinta
Hallintopäällikkö
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Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 18.01.2018 § 4

HEL 2018-000263 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 
1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antoi vuokralle ja 
muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia 
maa-alueita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hal-
linnassa olevien maa-alueiden vuokralle antamisesta sekä muuten 
käyttöön luovuttamisesta enintään 10 vuoden määräajaksi tai kun maa-
alue luovutetaan vuokrattavaksi toistaiseksi enintään kuuden (6) kuu-
kauden irtisanomisajoin, kun sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on 
enintään 3 miljoonaa euroa.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti siirtää hallintosäännön 11 luvun 
1 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaansa antaa vuokralle ja 
muuten luovuttaa käyttöön liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevia tiloja 
ja laitteita seuraavasti:

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikenneliikelaitoksen hal-
linnassa olevien tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muuten 
käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite vuokrataan enintään 10 vuo-
den määräajaksi tai toistaiseksi enintään kuuden (6) kuukauden irtisa-
nomisajoin sopimuksen ennakoidun kokonaisarvon ollessa enintään 3 
miljoonaa euroa. 

Liikenneliikelaitoksen toiminnanohjausyksikön, kunnossapitoyksikön, 
liikennöintiyksikön, infra- ja kalustoyksikön sekä yhteiset palvelut -yksi-
kön yksikön johtaja päättää liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien, 
yksikön johtajan vastuualueeseen kuuluvien tilojen ja laitteiden vuokral-
le antamisesta sekä muuten käyttöön luovuttamisesta, kun tila tai laite 
vuokrataan enintään 10 vuoden määräajaksi tai toistaiseksi enintään 
kuuden (6) kuukauden irtisanomisajoin sopimuksen ennakoidun koko-
naisarvon ollessa enintään 1 miljoonaa euroa.

Samalla liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti kumota asiassa aikai-
semmin tehdyt päätökset koskien liikenneliikelaitoksen johtokunnan 
hallintoon kuuluvan omaisuuden vuokralle tai muutoin käytettäväksi 
luovuttamista.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 35710

heli.hietala(a)hel.fi


