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Päätöksen hakija
Maija Mehiläistarhaajat ry, 00000-0
Mehiläispesä, 00100 HELSINKI

Yhteyshenkilö
Maija Mehiläinen
maija.mehilainen@mehi.fi, 123 456 7890

Kohde
Mustikkamaanpolku 1

Vuokra-aika
24.5.2019– 24.5.2024

Pinta-ala: 17 m2
Vuokrauksen tarkoitus
Lyhytaikainen maanvuokraus, Muu

Vuokra
Korvauksetta.

Mehiläispesä (Mallipäätös)

Korvauksettomuuden peruste:
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen
15.1.2019 § 15 liite 1 mukaisesti lupa
myönnetään korvauksetta.

Mehiläispesän pito Mustikkamaalla

Vuokrauspäätöksen hinta perustuu
kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen
15.5.2018 § 238 tai 15.1.2019 § 15.
Ehdot
Liitteenä olevia ehtoja on noudatettava.
Lisäksi on noudatettava seuraavia ehtoja:
Lupa on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajoin, kuitenkin kauintaan xx.xx.20xx
asti. Helsingin kaupunki voi peruuttaa maankäyttöluvan, jos se katsoo siihen olevan syytä.
Ennen alueen käyttöönottoa alueella on suoritettava alkukatselmus ja siitä on kirjattava muistio.
Muistion laatimisesta vastaa luvanantaja. Luvansaaja ottaa yhteyttä alueiden käyttö ja valvonta
yksikköön (luvat@hel.fi) ja sopii kaupunkiympäristön toimialan valvovan tarkastajan kanssa
maastokäynnistä.
1. Luvansaaja on vastuussa alueen turvallisuudesta ja hänen tulee ottaa huomioon kaikki
turvallisuusnäkökohdat alueella. Tarhaajan tulee noudattaa kaupunkitarhauksen hoitokäytäntöjä (ks.
www.kaupunkitarhaus.fi).
2. Luvansaajan tulee tehdä ilmoitus pesien pidosta terveysviranomaiselle (Ruokavirasto) sekä olla
yhteydessä alkutuotannosta Ympäristöpalveluiden Elintarviketurvallisuusyksikköön.
3. Luvansaajan on kuljetettava toimintaan liittyvät jätteet pois kaupungin alueelta. Luvansaaja ei saa
jättää eikä varastoida kaupungin maalle mitään. Lupa-alue tulee pitää aina siistinä.
4. Kuolleet pesät on suljettava välittömästi ja kuljetettava pois alueelta niin nopeasti kuin mahdollista.
5. Mehiläispesien turvaetäisyys yleisiin kulkualueisiin ja kulkuväyliin kuten teihin, katuihin, ulkoiluväyliin,
pelipaikkoihin, leikkipaikkoihin jne. on oltava vähintään 10 metriä.
6. Luvansaajan tulee aidata mehiläispesiään. (TARVITTAESSA KÄYTETTVÄ EHTO)
7. Luvansaajan on laitettava ja pidettävä mehiläispesissä omistajan yhteystiedot kuten nimi ja
puhelinnumero.
8. Luvansaaja vastaa kustannuksellaan kaikesta mahdollisesta ilkivallasta, turvallisuudesta,
mehiläispesien hoidosta, paikalla pidosta, poisviennistä yms.
9. Luvansaaja vastaa kaikista kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti mehiläispesien
paikallapidosta tai niihin liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvasta vahingosta tai haitasta.
10. Luvansaaja on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan alueen vuokra-ajan päättymiseen
mennessä kaupungin määräysten mukaan. Kaupungin määräykset perustuvat aluetta koskeviin
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kaavanmääräyksiin sekä kadun ja ympäristön käyttöä koskeviin kaupungin suunnitelmiin
kuten katusuunnitelmiin. Mikäli vuokra-aluetta ei ole tyhjennetty yhden (1) kuukauden kuluessa vuokraajan päättymisestä, kaupungilla on oikeus menetellä alueella olevan omaisuuden suhteen parhaaksi
katsomallaan tavalla. Alueen tyhjentämis- ja siistimiskulut peritään
luvansaajalta.
11. Tämän päätöksen ehtojen mukaisen velvollisuuden laiminlyönti tai rikkomus oikeuttaa luvanantajaa
määräämään ja laskuttamaan luvansaajalta 500 euron laiminlyöntimaksun päätöksen jokaisesta
laiminlyönnistä erikseen.
12. Toiminnan lopettamisesta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus alueidenkäyttöön (ulkoilma@hel.fi)
Päätös
Hakija on hakenut oikeutta alueen käyttöön, toimittanut hakemuksen liitteineen asukas- ja
yrityspalveluihin ja ilmoittanut sitoutuvansa alueen käyttöä koskevaan ohjeistukseen sekä
sopimusehtoihin.
Alueidenkäyttö ja -valvontayksikön tiimipäällikkö päätti myöntää luvan hakijalle haetun alueen
käyttämiseen yllä olevin ehdoin
Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.
4.10.2019 kello 14.29, yksikön päällikkö, Mäkinen Antti
Lisätiedot
Alueidenkäyttö ja -valvontayksikkö
ulkoilma@hel.fi
Liitteet
Oikaisuvaatimusohje_Kylk.pdf

Käsittelijä
tarkastaja, Åström Minna

