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Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla [#1455]

Hyvä vastaanottaja,
Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on
lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.
Helsingin kaupunkiympäristön Twitter-tili tiedotti 15.6.2021:
https://twitter.com/HelsinkiKymp/status/1404815556520337424
Noniin, rakentamistoimenpiteistä: työt ovat liittyneet pelastuslaitoksen hälytysajoreitin painumakorjaukseen.
Työt on keskeytetty.
Kaupunki pahoittelee tapahtunutta inhimillistä virhettä ja vahinkoa. Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan lisää
myöhemmin.
Pyydämme saada nähtäväksi kaikki asiaan liittyvät julkiset asiakirjat, mm. suunnitelmat, tilausasiakirjat ja
kokouspöytäkirjat sekä muistiot. Lisäksi pyydämme saada tiedon kenen päätöksellä ja mistä määrärahasta
hanke/hankkeet on rahoitettu, hankkeen/hankkeiden piirustusluettelot, diaarinumeron/diaarinumerot ja muut
vastaavat hanketta/hankkeita yksilöivät numerot, sekä asiaan/asioihin sekä hankkeeseen/hankkeisiin liittyvät
diaaritulosteet ja muut luettelot.
Lisäksi onko hankkeesta pyydetty lausuntoa a) Kaupunginmuseolta b) Museovirastolta c) ELY-keskukselta ja jos on,
niin em. tahoilta saadut lausunnot.
Asiaan liittyen on myös tietopyynto.fi portaalissa aiempi tietopyyntö, joka on kirjattu diaarinumerolla HEL 2021005726. Pyydämme saada myös kaikki tähän tietopyyntöön liittyvät ja sen yhteydessä luovutetut asiakirjat.
Aiempaan tietopyyntöön on vastannut tiimipäällikkö Anni Tirri, Kaupunkiympäristö | Maankäyttö ja
kaupunkirakenne, Liikenne- ja katusuunnittelu, Suunnitteluyksikkö, pohjoinen tiimi 21.5.2021.
Hälytysajoreitti Malmin lentokentän poikki
Uutta Koillis-Helsinkiä verkkotilaisuudessa 5.5.2021 Kimmo Kuisma Helsingin kaupungilta kertoi, että Malmin
lentokentän poikki aiotaan rakentaa hälytysajoreitti pelastuslaitosta varten. Pyydän ystävällisesti seuraavat
asiakirjat: 1. Päätösasiakirjat: päätös, rakennuslupa/toimenpidelupa 2. Rakennussuunnitelma (ajoreitin tarkka
sijainti, materiaalit, kuinka ajoreitti liitetään lentokentän itä- ja länsipuolen katuverkkoon) 3.
Käyttöturvallisuusselvitys, ympäristövaikutusselvitys 4. Selvitys pelastustoimen vasteajan muutoksesta: vasteaika
ennen uutta ajoreittiä sekä sen rakentamisen jälkeen
https://tietopyynto.fi/tietopyynto/halytysajoreitti-malmin-lentokentan-poikki/
Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän
viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa.
Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.
Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.
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Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan
sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.
Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, "Virkamiehen on esiinnyttävä omalla
nimellään." (EOA 686/4/09)
Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu
asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.
Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai
perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.
Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.
Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Ystävällisin terveisin,
Malmigate Net
m.net.dky5rpds6w@tietopyynto.fi

-Huomautus: Tämä sähköposti on lähetetty Tietopyyntö-portaalista. Vastaukset saatetaan julkaista automaattisesti.
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