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§ 67
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Samalla johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Nurmen ja 
Jaana Alajan sekä varatarkastajaksi Mirja Heiskarin.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 68
Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan ylläpidon päätökseen 25.6.2020 
§ 10

HEL 2019-011748 T 03 01 00

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä hakijan oikai-
suvaatimuksen ja pysyttää voimassa kaupunkitekniikan ylläpidon yksi-
könjohtajan hylkäävä päätöksen 25.6.2020 § 10 koskien korvaushake-
musta autovauriosta alla mainituin perustein.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 29.6.2020

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätöksen perustelut

Korvauksenhakija on jättänyt Helsingin kaupungin kirjaamoon oikaisu-
vaatimuksen kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan päätöksestä 
25.6.2020 § 10, jolla yksikönjohtaja hylkäsi hakijan hakemuksen, jossa 
hän esittää ajaneensa liikennehidasteen töyssyn edessä olleeseen 
renkaan mentävään kuoppaan. Oikaisuvaatimushakemus, yksikön joh-
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tajan hylkäyspäätös ja alkuperäinen korvaushakemus ovat tämän pää-
tösesityksen liitteinä.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan viranomaisen 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen laissa 
mainitulle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 138 §:n mukaan tehtävä 14 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittami-
sesta. 

Korvauksenhakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös oikaisuvaati-
musohjeineen 25.6.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut kirjaamoon 
yleisen määräajan kuluessa, mistä se on siirretty Staran käsiteltäväksi.

Selostus asiasta

Yksikönjohtaja päätti hylätä vahingonkorvaushakemuksen, jossa hakija 
esittää, että hänen autonsa keula vaurioitui, kun hän ajoi Lapinmäen-
tiellä olevan hidastetöyssyyn ja sen edessä ensin olleeseen kuoppaan 
11.10.2019 kello 04:45. Hakijan korvaushakemus on saapunut kau-
pungille 12.11.2019. 

Oikaisuvaatimuksessa hakija pyytää johtokuntaa käsittelemään vahin-
gonkorvaushakemuksen uudelleen (liite 1.). Hakija pyytää Staraa kor-
vaamaan ajoneuvovakuutuksen omavastuuosuuden 150 euroa. Siltä 
osin kuin Staraa pyydetään korvaamaan myös hakijan vakuutusyhtiölle 
auton korjauskustannukset  oikaisuvaatimusta ei voida tutkia, koska 
hakija ei ole esittänyt valtakirjaa oikeudestaan edustaa kyseistä vakuu-
tusyhtiötä korvaushakemusasiassa.

Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että hakijan mielestä kuoppa on 
ollut siinä vielä kello 04:45, mutta sitä ei ollut enää samana päivänä 
puolenpäivän aikaan, milloin hakija ajoi uudelleen kohdasta. Oikaisu-
vaatimuksensa perusteeksi hakija esittää kolme väittämää yksikön työ-
käytännöistä: 1) Raportoidun paikkauksen jäljiltä on jäänyt tai uudel-
leen syntynyt renkaanmentävä kuoppa, joka on vielä myöhemmin käyty 
paikkaamassa. 2) Korjausaika on raportoitu väärin. 3) Yksikkö vääris-
tää raportteja ja väistää näin korvausvelvollisuutta. Hakija toteaa vii-
meisen väittämän olevan niin merkittävä, että hän tulee esittämään 
lausumansa laajalla jakelulla poliittiselle ja virkamiesjohdolle lomien jäl-
keen. 

Työyksikön selvityksessä todetaan, että kyseinen hidaste on rakennet-
tu suunnitelmien mukaisesti vuonna 2017. Hidaste sijaitsee lievässä 
ylämäessä, jolloin hulevedet syövyttävät hidasteen ympärillä olevia as-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2020 4 (17)
Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Asia/2
27.08.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

falttisaumoja hiljalleen. Hidasteen kunto on tarkastettu ja se on kuvattu 
3.10.2019. Kuntotarkastuksen perusteella hidasteen etuosaan on 
asennettu paikkausasfaltointi 11.10.2019 klo 01 – 02, kun sää on ollut 
paikkaustyöhön soveltuva. Vilkkailla katuosuuksilla paikkaustyöt joudu-
taan tekemään yöllä. Sittemmin hidaste on poistettu kaupunkiympäris-
tön toimialan tilauksesta marraskuussa 2019.

Kunnossapidon mukaan hidasteen edessä ollut kuoppa on korjattu 
muutama tunti ennen hakijan ilmoittamaa vahingon tapahtumisaikaa. 
Hidasteen vauriosta ei ole ennen tehtyjä korjaustoimia ilmoitettu Staral-
le, vaan Stara on oma-aloitteisesti korjannut havaitun liikennettä vaa-
rantamattoman vaurion. 

Hidasteesta ei ole tullut Staran tietoon muita vahingonkorvaushake-
muksia tai tieliikennelain mukaisia ilmoituksia tiellä olevasta vauriosta 
tai esteestä toisilta tien käyttäjiltä. Hakija on ilmoittanut yksikönjohtajal-
le sekä pormestarille lähettämässään sähköpostiviestissään, että päi-
vämäärä saattoi ollakin eri, mitä vahingonkorvaushakemuksessa ja 
myöhemmin lähettämässään oikaisuvaatimuksessa hän on esittänyt.

Stara katsoo, että kaupunkiympäristön toimialan välisen kunnossapito-
sopimuksen velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti. Staran työseuran-
ta- ja raportointijärjestelmä toimii luotettavasti ja uskottavasti.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille sellaisia asian ratkaisun kan-
nalta merkityksellisiä seikkoja, minkä vuoksi yksikönjohtajan tekemää 
päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä

Esittelijä toteaa em. työyksikön antaman selvityksen nojalla, että Staral-
le ei ole syntynyt korvausvastuuta, koska sen kunnossapitovastuun pii-
riin kuuluvasta em. ajotien kohdasta ei ole näytetty riidattomasti aiheu-
tuneen hakijan autolle vahinkoa hakemuksessa ilmoitettuna ajankohta-
na ja tavoin. Näin ollen oikaisuvaatimus tulee hylätä, eikä yksikönjohta-
jan päätöstä ei tule muuttaa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimus 29.6.2020
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Oheismateriaali

1 Vahingonkorvausvaatimus 12.11.2019
2 Vahingonkorvausvaatimus 12.11.2019, liite, korjauslaskelma ja kuvat
3 Vahingonkorvausvaatimus 12.11.2019, liite, kartta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Esitysteksti

Liite 1
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettu päätös

Päätöshistoria

Keskushallinto Rakentamispalveluliikelaitos Kaupunkitekniikan ylläpito Yksikönjoh-
taja 25.06.2020 § 10
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§ 69
Staran talousarvion toteutumisennuste 2/2020

HEL 2020-005287 T 02 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi Sta-
ran talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpi-
teisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara tuloslaskelma ennuste 2-2020
2 Stara tunnusluvut 2-2020
3 Stara ennustelomake 2-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion 
noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan 
vuonna 2020 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammi-
kuussa 2021 alustava tilinpäätös. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 
13.2.2020 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan 
kaupunginkansliaan viimeistään 8.4.2020, 12.8.2020, 21.10.2020 ja 
alustava tilinpäätös 2020 tammikuun lopussa 2021. Keskushallinnon, 
toimialojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennus-
te myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähe-
tettävä asiasta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle pöytä-
kirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennus-
teen johdosta ryhtyä. 

Staran talousarvion (kvsto 27.11.2019) mukaiset tuotot vuodelle 2020 
ovat 229,0 milj. euroa. Tällä hetkellä tuottojen ennustetaan koko vuo-
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den osalta toteutuvan 251,7 milj. euron suuruisina eli ylitys talousar-
vioon on 22,7 milj. euroa rakentamisen kasvaneesta volyymista joh-
tuen.

Talousarvion mukaiset varsinaiset kulut vuodelle 2020 ovat 222,3 milj. 
euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 243,1 milj. euroa, jolloin 
varsinaisten kulujen ennakoidaan toteutuvan 20,8 milj. euroa talousar-
viota suurempina, koska rakentamiseen liittyvien hankintojen määrä on 
noussut. Ennusteen käyttökatteeksi muodostuu 8,6 milj. euroa. Poistot 
ovat ennusteessa 3,4 milj. euroa, jolloin liikeylijäämää syntyy 5,2 milj. 
euroa. Talousarvion liikeylijäämä on 3,4 milj. euroa, joka ennusteen 
mukaan ylitettäisiin 1,8 milj. eurolla. Staran korvaus peruspääomalle on 
1,9 milj. euroa vuonna 2020. Tilikauden ylijäämäksi ennustetaan 3,3 
milj. euroa, kun se talousarviossa on 1,5 milj. euroa, eli ylitys 1,8 milj. 
euroa.

Ennusteen mukaiset tuotot ovat 0,8 % (2,0 milj. euroa) pienemmät kuin 
edellisenä vuonna. Kulut vähenevät myös, mutta tilikauden ylijäämän 
ennakoidaan olevan noin 2,4 milj. euroa vuoden 2019 toteutunutta tu-
losta pienempi.

Staralla ei liikelaitoksena ole talousarviossa sitovaa investointimäärä-
rahaa. Talousarviossa suunniteltiin käytettävän työkoneiden ja autojen 
sekä muun irtaimen omaisuuden hankintaan 3,6 milj. euroa ja tulosbud-
jetissa 4,3 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan kuluvan 4,6 milj. euroa 
tänä vuonna, mutta koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa myös in-
vestointien toteutumiseen.

Pääosa Staran tulojen kasvusta talousarvioon verrattuna tulee raken-
nustekniikasta ja sen liikevaihdon ennustetaan kasvavan myös hiukan, 
2,7 milj. euroa, viime vuoden tasosta. Tilauskanta on toistaiseksi pysy-
nyt vahvana, mutta isojen rakennuttamishankkeiden aloitusviiveet voi-
vat jatkua kesän yli, jolloin hankkeiden tuloutus ei enää ehdi vuoden 
2020 puolelle. Tällä hetkellä suuri epävarmuustekijä on tilaajan loppu-
vuodelle sekä myös ensi vuodelle käytettävissä olevat määrärahat. 
Tämä vaikuttaa loppuvuonna alkaviin ja vuoden vaihteen yli jatkuviin 
hankkeisiin. 

Kaupunkitekniikan rakentaminen osastolla lumeton talvi lisäsi infrara-
kentamisen kysyntää. Vuoden tilauskanta vaikuttaa vahvalta, mikä en-
teilee liikevaihdon kasvua. Suhteellisesti merkittävin kasvu on idän 
suunnalla rakentaminen 3 - yksikössä. Koronaviruspandemia ei ole 
tässä vaiheessa erityisemmin vaikuttanut osaston toimintaan. 

Kaupunkitekniikan ylläpidolla on kolmivuotiset sopimukset pääasiak-
kaan kanssa ja lisäksi HKL:n kanssa on sovittu pitkään jatkuneen yllä-
pitosopimuksen jatkosta vuoteen 2021 asti. Tulopohja on pääosin va-
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kaa. Pääasiakkaan erillismäärärahat ovat pienentyneet merkittävästi, 
osin koronan sopeuttamistoimina, vaikka korjausvelka kasvaa voimak-
kaasti yleisillä alueilla. Tämä pienentää kaupunkitekniikan ylläpidon lii-
kevaihtoa. Uusien asiakkuuksien kartoitusta on tehty ja osasto on saa-
nut jo joitakin uusia asiakkaita.  Erittäin leuto talvi vähensi työkuormaa 
ja ylitöitäkään ei kertynyt tavanomaiseen malliin. Tästä syystä kaupun-
kitekniikan ylläpidon menotkin ovat selvästi tavanomaista pienemmät.

Ympäristönhoidon osaston toiminnan ja tuloksen ennakoidaan toteutu-
van suunnitellusti. 

Logistiikka osaston tulos tulee olemaan jonkin verran talousarviota pa-
rempi mm. logistiikkakeskuksen ja kuljetusten lisääntyneestä volyymis-
ta johtuen. Logistiikkakeskus on toiminut ylikierroksilla toimittaessaan 
mm. puhdistus- ja hygieniatarvikkeita eri puolille kaupunkia. 

Koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten määrää 
on vaikea vielä tässä vaiheessa arvioida, koska vaikutuksia koko vuo-
den osalta ei vielä tiedetä ja että tuleeko ns. toista aaltoa. Staran oman 
tuloksen muodostumiseen koronaviruksella on mahdollisesti seuraavia 
vaikutuksia: työt saattavat viivästyä etenkin rakentamisessa, hankkeet 
eivät etene eivätkä tule laskutuskelpoisiksi. Lisätöitä ei tilata Staralta 
entisessä määrin. Rakentamistekniikan osalta suunnitelmien valmistu-
misessa ja hankkeisiin ryhtymisessä on jo jonkin verran viiveitä aiem-
paan. Uusien hankkeiden aloituksia on jonkin verran siirretty. Pieniä töi-
tä on tilattu hieman aiempaa vähemmän. Ulkomaalaisen työvoiman 
liikkumisrajoitukset saattavat aiheuttaa hankkeiden viivästymisiä.

Staralla on kolme sitovaa toiminnan tavoitetta vuodelle 2020:

1. Staran käytössä olevien toimitilojen energiatehokkuus paranee
- Energiansäästötavoite on 5 % vuoden 2015 energiankulutuk-
sesta. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön ja säänormitetun kauko-
lämmön kulutus.

2. Asiakastyytyväisyys kehittyy myönteisesti, tavoitellaan tasoa hy-
vä (NSI 20–40)
- Asiakaskyselyyn perustuva nettosuositteluindeksin (NSI) arvo 
on > 30
(vaihteluväli -100 – 100)

3. Tapaturmataajuus pienenee
- Tapaturmataajuus laskee kolmen edellisen vuoden keskiarvos-
ta 5 %.

Muut toiminnalliset tavoitteet:
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1. Staran hankintapäätöksistä 100 % sisältää ympäristökriteerejä.
2. Staran dieselkäyttöisistä hyötyajoneuvoista 70 % on siirtynyt 

käyttämään uusiutuvaa biodieselpolttoainetta.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetan-
nan mukaisesti paitsi biopolttoaineiden käytön osalta, jossa arvio to-
teumasta on noin puolet tavoitteesta. Staran luovuttua omista jakelua-
semista biodieselin saatavuus ei ole optimaalinen tukikohtiin nähden, 
mutta tiedotusta asiaan liittyen on lisätty Staran sisällä ja kehityksen 
ennakoidaan olevan myönteistä viime tilinpäätöksessä raportoituun to-
teumaan verrattuna.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524

simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

1 Stara tuloslaskelma ennuste 2-2020
2 Stara tunnusluvut 2-2020
3 Stara ennustelomake 2-2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.05.2020 § 55
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§ 70
Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitus-
johtaja Timo Martiskaisen tilannekatsauksen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 71
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 10.6.2020 § 153, Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
muuttaminen

Liite 1., Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-06-10_Kvsto_11_Pk/CF1281BB-06B3-C5C9-84DC-72C067200000/Luottamushenkiloiden_taloudellisten_etuuksien_muut.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-06-10_Kvsto_11_Pk/CF1281BB-06B3-C5C9-84DC-72C067200000/Luottamushenkiloiden_taloudellisten_etuuksien_muut.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-06-10_Kvsto_11_Pk/8E45DB27-C425-CE66-B8E4-723196300000/Liite.pdf
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§ 72
Ilmoitusasiat

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi
ilmoitusasiat.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
puheenjohtaja
Jarmo Nieminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 67, 69, 70, 71 ja 72 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 68 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoi-
te:    

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal-
velussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös);

2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
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3. vaatimusten perustelut;

4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tä-
män yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali-
tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro-
sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit-
teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätök-
sestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden 
vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikai-
suvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tie-
toon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mi-
käli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhaki-
jan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
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 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Jarmo Nieminen
puheenjohtaja

Eero-Pekka Eskelinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Erkki Nurmi Jaana Alaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.08.2020.


