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36 §
Maksuhyvitys koskien Rastilan leirintäalueen majoittumismaksua

HEL 2019-007296 T 02 06 07

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** tekemän vaatimuksen Rastilan 
leirintäaluetta koskevan majoittumismaksun osittaisesta hyvittämisestä. 
Hakijalle maksetaan takaisin 495 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakija on tehnyt vaatimuksen majoittumismaksun osittaisesta hyvittä-
misestä Rastilan leirintäalueella yöpyneen ryhmän puolesta. Hakija 
vaatii 50 prosentin hyvitystä 7.6.2019 päivätystä 990 euron laskusta. 
Hakija vaatii näin ollen Helsingin kaupungilta 495 euron hyvitystä.

Vaatimuksen mukaan ryhmä oli varannut matkailuautopaikat juhannuk-
seksi Rastilan leirintäalueelta. Varaus oli tehty maaliskuussa eikä va-
rauksen yhteydessä tai myöhemminkään oltu ilmoitettu, että markiiseja 
ei saanut avata. Ryhmä olisi halunnut avata matkailuautojensa markii-
sit. Hakijan mukaan leirintäalueella voimassa olleet säännöt eivät vas-
tannet varauksessa olleita ehtoja.

Asiassa tehdyn selvityksen mukaan liikuntapalvelut muutti keväällä 
Rastilan leirintäalueen hiekkakentän käyttöä siten, että kyseisellä alu-
eella ei saa edellisten vuosien tapaan pystyttää etutelttoja ja levittää 
markiiseja. Muutos tehtiin, koska kyseisen alueen paikkoja ei ole mer-
kitty, jolloin vaunujen ja ajoneuvojen turvaväleistä huolehtiminen on 
haasteellista.

Uusista toimintaohjeista ei tiedotettu erikseen jo varauksen tehneitä, 
eikä kyseiselle ryhmälle tiedotettu asiasta epähuomiossa myöskään si-
säänkirjautumisen yhteydessä. Liikuntapalvelut pahoittelee tiedottami-
sessa tapahtuneita virheitä ja pitää majoittumismaksun osittaista hyvit-
tämistä kohtuullisena.

Lisätiedot
Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 310 25441

ilona.syvala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hakemus 25.6.2019

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-ai-

kalautakunta
.


