
Päätösvallan delegointi 2019 - 31.5.2021 
Maankäyttöpalvelut   Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 
 

HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT  
A. VIRKA/TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN 

 

Täytettävä virka/toimi Ottava viranomainen Peruste  
Kaavoituspäällikkö  
 

Kaupunginhallitus Hallintosääntö 

Palveluyksikkövastaavat ja sijai-
set ja määräaikaiset työntekijät 
 

Palveluvastaava  Teknisen lautakunnan päätös  

Muu henkilöstö ja toimialueensa 
sijaiset, määräaikaiset- ja kesä-
työntekijät 
 

Palvelualuevastaava Teknisen lautakunnan päätös 

Toimialueensa sijaiset, määräai-
kaiset- ja kesätyöntekijät 

Palveluyksikkövastaava Teknisen lautakunnan päätös 

 
 

HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT  
B. VIRKAVAPAUDET 

 

Myönnettävä virkavapaus Päättävä viranomainen Peruste  
Virkavapaudet, työlomat, per-
hevapaat ja muut lakisääteiset 
vapaat 
Yli vuosi 

  

Kaavoituspäällikkö 
Muu henkilöstö 
 

Kaupunginhallitus 
Tekninen lautakunta 

Kaupunginhallituksen päätös  
Teknisen lautakunnan päätös 

Alle 1 vuosi   
Suoraan alaisensa henkilöstö Palveluvastaava, palvelualuevastaava, 

palveluyksikkövastaava kukin omien 
alaistensa osalta 

Teknisen lautakunnan päätös 

Ulkomaanmatkat  
Kaavoituspäällikkö ja muu hen-
kilöstö  
 

 
Palveluvastaava 

 
Hallintosääntö 

Alaisensa henkilöstön vuosilo-
mat, koulutukset, virkamatka-
määräykset, perhevapaat sekä 
muut lakisääteiset vapaat 

  

Suoraan alaisensa henkilöstö Palveluvastaava, palvelualuevastaava, 
palveluyksikkövastaava kukin omien 
alaistensa osalta 

Teknisen lautakunnan päätös 

 
 
 
 



 

HANKINNAT 
 

Hankinta Päättävä viranomainen Peruste 
Tavara- ja palveluhankinnat yli 
300 000 – 1 000 000€  
 

Tekninen lautakunta Valtuusto, talousarvio  

Tavara- ja palveluhankinnat, 
enintään 300 000 €  
 

Palveluvastaava Valtuusto, talousarvio 
 

Tavara- ja palveluhankinnat, 
enintään 150 000 € 
 

Palvelualuevastaava Valtuusto, talousarvio 

Tavara- ja palveluhankinnat, 
enintään 60 000 € 

Palveluyksikkövastaava Valtuusto, talousarvio 

   

 
 
MUUT ASIAT 

 

Asia Päättävä viranomainen  
Kaavoituskatsaus ja kaavoitus-
ohjelma (MRL 7 §) 
 

Valtuusto  

Yleiskaavan laatimispäätös (MRL 
36 §) 
 

Valtuusto  

Yleiskaavan hyväksyminen (MRL 
37 §) 
 

Valtuusto  

Asemakaavan laatimispäätös 
(MRL 51 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Asemakaavan hyväksyminen 
(MRL 52 §) 
 

Valtuusto  

Asemakaavan hyväksyminen, 
kun kyseessä on vaikutuksiltaan 
vähäinen asemakaava (MRL 52 
§) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Kaavan valmisteluaineiston 
asettaminen nähtäville (MRL 62 
§, MRA 30 §) 
 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Hallintosääntö 

Kaavaehdotuksen asettaminen 
nähtäville (MRL 65 §, MRA 19 §, 
MRA 27 §) 
 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Hallintosääntö 

Lausuntojen pyytäminen kaava-
ehdotuksesta (MRA 20 §, 28 §) 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Hallintosääntö 



 
Asemakaavan laatimisen kes-
keyttäminen 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Rakennuskiellon määrääminen 
ja pidentäminen yleis- tai ase-
makaavan vireillä ollessa (MRL 
38 §, 53 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Toimenpiderajoitusten mää-
rääminen ja pidentäminen, kun 
yleiskaavan laatiminen tai muut-
taminen on pantu vireille (MRL 
38 §, 128 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Asemakaavan laatimisesta perit-
tävä korvaus (MRL 59 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Asemakaavan ajanmukaisuuden 
arviointi (MRL 60 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Rantayleiskaavan laatimiskus-
tannuksista perittävä korvaus 
(MRL 76 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Tuulivoimarakentamista ohjaa-
van yleiskaavan laatimiskustan-
nuksista perittävä korvaus (MRL 
77c §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Päätös kehittämisalueeksi ni-
meämisestä (MRL 110 §, 111 §, 
112 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Poikkeaminen (MRL 171 §, 172 
§) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 
137 §, 137a §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Tonttijaon muutos (MRL 80 §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Maankäyttösopimukset (MRL 
91b §) 
 

Kaupunginhallitus/valtuusto Kaupunginhallituksen päätös 

Kehittämiskorvaus (MRL 91c §, 
91f §) 
 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 

Vapaaehtoinen maanhankinta 
vaikuttavuudeltaan merkittävät 
kaupat käyttösuunnitelman 
puitteissa kauppahinnan ollessa 
yli 50 000 € 

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 



 
Vapaaehtoinen maanhankinta 
vaikuttavuudeltaan kohtuulliset 
kaupat. Kauppahinta alle 50 000 
€ 
 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Kaupunginhallituksen päätös 

Vapaaehtoinen maanhankinta 
vaikutukseltaan vähäiset kaupat. 
Kauppahinta alle 15 000 €. 
 

Maankäyttöpäällikkö Kaupunginhallituksen päätös 

Etuosto-oikeuden käyttäminen 
 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Kaupunginhallituksen päätös 

Rakentamiskehotuksen antami-
nen (MRL 97 §) 
 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta Kaupunginhallituksen päätös 

Lunastus (MRL 99 §, 100 §) Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen päätös 
Lunastus (MRL 96 §) asemakaa-
voitettu yleinen alue 

Maankäyttöpäällikkö Kaupunginhallituksen päätös 

 

 

 

 

NIMENKIRJOITUSOIKEUS 

 

Tekniset palvelut  Päättävä viranomainen Peruste 
Toimielimen päätökseen perus-
tuvat asiakirjat, joilla on yhtä 
palvelualuetta laajempi merkitys 
ja useammalle vuodelle ulottuva 
vaikutus  

Kaupunginhallitus Hallintosääntö  

Palvelualueen tai -yksikön ope-
ratiivista toimintaa koskevat 
hakemukset, sopimukset, si-
toumukset, käyttöoikeudet ja 
luvat  
 

Palvelualuevastaava Teknisen lautakunnan päätös 
 

1. Maankäyttöpäällikölle dele-
goidaan päätösvaltaa ja nimen-
kirjoitusoikeus asemakaavan 
mukaisten yleisten alueiden 
maakaupoissa, jotka koskevat 
katu-, puisto- ja pysäköintialuei-
ta silloin kun kauppahinta on 
enintään 15 000 €. 

Maankäyttöpäällikkö Kaupunginhallituksen päätös 
 

2. Kaupunginvaltuusto antaa 
kaupunginhallitukselle, kaupun-
ginjohtajalle ja hänen valtuut-
tamalleen oikeuden allekirjoit-
taa kaupungin puolesta, valtuus-
ton vahvistamilla tonttikohtaisil-
la neliömetrihinnoilla laaditut 
vuokra- ja kauppakirjat asuin-, 

Maankäyttöpäällikkö Valtuusto, kaupunginhallitus 
(Kv 81 § 25.6.2013 ja Kh 64 § 
5.3.2012) 



liike- ja teollisuustonttien osalta 
sekä antaa oikeuden maankäyt-
töpäällikölle allekirjoittaa vuok-
ra- ja kauppakirjat kaupungin 
puolesta asuintonttien osalta 
kaupunginvaltuuston vahvista-
milla tonttikohtaisilla ne-
liömetrihinnoilla. 
3. Kiinteistökiinnityksiin liittyvät 
hakemukset 
4. Maanmittaustoimitusten ha-
kemukset 
5. Lainhuutohakemukset 
6. Etuosto-oikeustodistukset 
7. Kaupungin edustaminen 
maanmittaustoimituksissa 
8. Toimialueensa operatiivista 
toimintaa koskevat hakemukset, 
sopimukset, sitoumukset, käyt-
töoikeudet ja luvat 
 
1. Maanmittaustoimitusten ha-
kemukset 
2. Lainhuutohakemukset 
3. Kiinteistökiinnityksiin liittyvät 
hakemukset 
4. Etuosto-oikeustodistukset 
5. Kaupungin edustaminen 
maanmittaustoimituksissa 
 

Maankäyttösihteeri Valtuusto, kaupunginhallitus 

1. Kaavoitusmittausten valvonta 
2. Asemakaavan pohjakarttojen 
tarkastus ja hyväksyminen 

Paikkatietoinsinööri Kaupunginhallituksen päätös  

 


