Vastaus tietopyyntöön HEL 2021-007367, Hälytysajoreitti ja painumakorjaukset Malmin lentoasemalla
Tietopyyntö jätetty: 16.6.2021

Tietopyytäjä: Malmigate Net / m.net.dky5rpds6w@tietopyynto.fi

Tietopyyntö koskee hälytysajoreitin painumakorjauksen asiakirjoja sekä tietoja päätöksistä. Lisäksi
pyydetään aiempaan tietopyyntöön liittyviä asiakirjoja. Tietopyynnön sisältö on jaettu neljään
osavastaukseen:
1 Hälytysajoreitin painumakorjauksen asiakirjat
Kysymys/pyydetään asiakirjat:
·
·
·
·

suunnitelmat
tilausasiakirjat
kokouspöytäkirjat
muistiot

Vastaus: Hälytysajoreitin painumakorjauksen tarve on tullut esiin ja ilmoitettu käyttäjän eli Malmin
pelastusaseman taholta. Painumakorjauksen toteutuksesta ei ole laadittu suunnitelmapiirustuksia.
Tarpeelliset korjausratkaisut on arvioitu maastokäynnillä. Todetun korjaustarpeen toteutus on liitetty
hälytysajoreittien liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteutukseen, josta on tehty kaupunkiympäristön
toimialan (kymp) tilaus eri palveluiden kesken. Työn tilaajana on toiminut kymp/rakennukset ja yleiset
alueet/tilat/hankeyksikkö 1 ja toteuttajana kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara. Menettelyssä on
noudatettu kaupunkiympäristön toimialan normaalia, alueeltaan pienten korjauskohteiden käytäntöä.
Pyydettyjä suunnitelma-asiakirjoja ei ole olemassa. Niitä ole liitetty arkistoon, eikä kaupungilla ole niitä
hallussaan, minkä johdosta asiakirjoja ei voida luovuttaa.
2 Päätökset, määrärahat, hankkeen hallinnolliset asiakirjat
Kysymys/pyydetään:
·
·
·

·

kenen päätöksellä hanke/hankkeet on rahoitettu?
mistä määrärahasta hanke/hankkeet on rahoitettu?
hankkeen/hankkeiden
o piirustusluettelot
o diaarinumero, diaarinumerot
o muut vastaavat hanketta/hankkeita yksilöivät numerot
asiaan/asioihin sekä hankkeeseen/hankkeisiin liittyvät diaaritulosteet ja muut luettelot

Vastaus: todetun korjaustarpeen toteutus on liitetty hälytysajoreittien liikenneturvallisuustoimenpiteiden
toteutukseen, josta on tehty kaupunkiympäristön toimialan (kymp) tilaus eri palveluiden kesken. Työn
tilaajana on toiminut kymp/rakennukset ja yleiset alueet/tilat/hankeyksikkö 1 ja toteuttajana kaupungin
rakentamispalveluliikelaitos Stara. Painumakorjaushanke on rahoitettu kaupunkiympäristön toimialan
talousarvion alakohdasta 8020201.
Koska painumakorjaushanke on osa laajempaa kokonaisuutta, ei hankkeella ole erillistä diaarinumeroa.
Koska painumakorjaushankkeesta ei ole laadittu suunnitelmia, ei ole myöskään piirustusluetteloa.
Pyydettyjä asiakirjoja ei ole olemassa. Niitä ole liitetty arkistoon, eikä kaupungilla ole niitä hallussaan,
minkä johdosta asiakirjoja ei voida luovuttaa.
3 Lausuntopyynnöt ja saadut lausunnot

Kysymys/pyydetään: onko painumakorjaushankkeesta pyydetty lausuntoa, jos on, niin pyydetään em.
tahoilta saadut lausunnot
·
·
·

a) Kaupunginmuseolta
b) Museovirastolta
c) ELY-keskukselta

Vastaus: painumakorjaushankkeesta ei ole pyydetty lausuntoja kysymyksessä mainituilta viranomaisilta.
Pyydettyjä asiakirjoja ei ole olemassa. Niitä ole liitetty arkistoon, eikä kaupungilla ole niitä hallussaan,
minkä johdosta asiakirjoja ei voida luovuttaa.
4 Aiemman tietopyynnön HEL 2021-005726 asiakirjat

Kysymys/pyydetään: aiemman tietopyynnön asiakirjat hälytysajoreitistä Malmin lentokentän alueen poikki
Vastaus: luovutetaan tietopyyntöön HEL 2021-005726 annettuun vastaukseen liitetyt asiakirjat.

