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HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 
Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 
 
 
1 § 
Toimiala  Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto huolehtivat kaupungin ra-
kennustoimesta, kaduista, toreista ja hallinnassaan olevista viher- 
ja muista yleisistä alueista sekä pysäköinninvalvonnasta kaupun-
ginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden 
mukaisesti, ellei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle. 

 
2 § 
Lautakunta  Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 

henkilökohtainen varajäsen. 
 
3 § 
Esittely  Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa 

kokonaisuudessaan koskevat asiat. 
 

Osaston päällikkö esittelee yksikön toimialaan kuuluvat asiat.  
 

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian 
esiteltäväkseen. 

 
4 § 
Lautakunnan tehtävät Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, 
 

1 valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion 
puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti 

 
2 hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata 

niiden toteutumista 
 
3 päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksis-

ta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhalti-
ja päättää mainituista asioista 

 
4 päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustus-

määrärahojen jakamisesta ja valvoa avustusten käyt-
töä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viran-
haltija päättää mainituista asioista 
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5 hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
mainituista asioista 

 
6 hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajois-

sa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja 
piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää mainituista asioista 

 
7 päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita se-

kä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää 
hankinnoista 

 
8 päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa- ja vesi-

alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta 
sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan 
kauintaan kymmenen vuoden ajaksi samoin kuin 
toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomi-
sesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viran-
haltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta 
käyttöön luovuttamisesta 

 
9 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 

huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä pe-
rusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle 
ottamisesta 

 
10 päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omai-

suuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ot-
tamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää luovuttamisesta 

 
11 päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 

viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luo-
vuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon 

 
12 myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on vi-

rastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka 
vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, sekä 
vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vahingonkorvauksen 

 
13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston 

henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan 
korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahin-
ko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan 
tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joi-
den mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen 
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14 myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, kor-

vauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hy-
väksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää 
vapautuksen 

 
15 asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, 

valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, 
josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnas-
ta on määrätty 

 
16 hyväksyä katusuunnitelma ottaen huomioon, mitä lii-

kennejärjestelyperiaatteiden ja liikennejärjestelyjen 
hyväksymisestä on erikseen määrätty 

 
17 tehdä kadunpitopäätös ja päätös kadunpidon lopet-

tamisesta 
 
18 huolehtia kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnos-

sa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa kunnalle 
määrätyistä tehtävistä sekä päättää sanotussa laissa 
määrätyistä tehtävistä, ellei ole antanut niitä viranhal-
tijalle 

 
19 päättää ylijäämämassojen ja lumen yleisten vastaan-

ottopaikkojen rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä 
huolehtia jätelaissa tai sen nojalla määrätyistä tehtä-
vistä siltä osin kuin näitä tehtäviä ei ole annettu muun 
viranomaisen hoidettavaksi 

 
20 päättää kaupungin yleisten käymälöiden perustami-

sesta ja valvoa niiden hoitoa, mikäli nämä tehtävät 
eivät kuulu muulle viranomaiselle 

 
21 päättää hallintaoikeutensa puitteissa rakennusten, 

rakennelmien ja laitteistojen purkamisesta sekä vah-
vistaa rajat, joiden mukaan mainituista asioista päät-
tää viranhaltija 

 
22 asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja 
 
23 hoitaa yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuk-

sessa tielautakunnan toimituksessa käsiteltäviksi 
säädetyt tehtävät. 
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5 § 
Organisaatio Virastossa on seuraavat osastot: 
 

– arkkitehtuuriosasto 
– hallinto-osasto  
– HKR-Rakennuttaja 
– katu- ja puisto-osasto. 

 
Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta. 
 

6 § 
Johtaminen  Viraston päällikkönä on kaupungininsinööri, joka johtaa viraston 

toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 
 

Arkkitehtuuriosaston päällikkönä on kaupunginarkkitehti. HKR-
Rakennuttajan päällikkönä on tulosryhmän johtaja. Muun osaston 
päällikkönä on osastopäällikkö.  

 
Osaston päällikkö johtaa yksikön toimintaa ja vastaa siitä, että 
hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. 

 
7 § 
Arkkitehtuuriosaston toimiala 
 

Arkkitehtuuriosasto tuottaa toimitila- ja muuhun rakentamiseen 
liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoit-
teiden mukaisesti. 

 
8 § 
Hallinto-osaston toimiala 
 

Hallinto-osasto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista 
hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.  

 
9 § 
HKR-Rakennuttajan toimiala 
 

HKR-Rakennuttaja tuottaa rakennuttamis- ja niihin liittyviä asian-
tuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.  

 
10 § 
Katu- ja puisto-osaston toimiala 

 
Katu- ja puisto-osasto toimii kadun ja tien pitäjänä ja huolehtii ka-
tujen, torien ja lautakunnan hallinnassa olevien viher- ja muiden 
yleisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon järjes-
tämisestä sekä alueiden hallintaan liittyvistä tehtävistä, ellei muis-
sa johtosäännöissä ole toisin määrätty. Lisäksi osasto huolehtii 
pysäköinninvalvontaan liittyvistä tehtävistä. (20.10.2010) 
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Osasto toimii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. 

 
11 § 
Viraston päällikön tehtävät 
 

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää 
muulle viranhaltijalle, 

 
1 hyväksyä toimintasäännöt 
 
2 siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaa-

va virka tai tehtävä viraston yksiköstä toiseen asian-
omaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tä-
män sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan 

 
3 panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja 

työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huo-
mioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosään-
nössä on määrätty 

 
4 hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroo-

pan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat 
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat 
etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhe-
valtaa 

 
5 hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat 
 
6 myöntää, ellei toisin ole määrätty, oikeus rakenteiden 

ja laitteiden pysyväisluonteiseen sijoittamiseen yleisil-
le alueille satama-alueita lukuun ottamatta 

 
7 myöntää kaivuluvat yleisille alueille satama-alueita 

lukuun ottamatta ja huomioon ottaen mitä maisema-
työluvasta on rakennusvalvonnan johtosäännössä 
määrätty 

 
8 päättää, ellei toisin ole määrätty, tieliikenneasetuksen 

49 §:ssä tarkoitetuista sekä yleisötilaisuuksissa tai 
vastaavissa tarvittavista tilapäisistä liikennejärjeste-
lyistä ja -rajoituksista 

 
9 hyväksyä viraston maanvuokrasopimusten vuokra-

oikeuksien siirrot sekä päättää näillä vuokra-alueilla 
olevien rakennusten lunastamisesta ja myymisestä 
vuokra-alueen vuokraamisen yhteydessä 
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10 huolehtia kunnalle ajoneuvojen siirtämisestä ja romu-
ajoneuvojen hävittämisestä annetussa laissa määrä-
tyistä tehtävistä 

 
11 hoitaa maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa 

annetun lain mukaiset tehtävät. 
 

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomai-
sen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut 
tehtävät.  

 
12 § 
Osaston päällikön tehtävät 
 

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen 
apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön mää-
räämät tehtävät. 

 
13 § 
Estyneenä oleminen Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 

lautakunnan määräämä osaston päällikkö. 
 

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa vi-
raston päällikön määräämä viranhaltija. 

 
14 § 
Kelpoisuusvaatimukset 
 
  Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkea-

koulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 
 

Arkkitehtuuriosaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on arkki-
tehdin tutkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 

 
Muun osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi kor-
keakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. 

 
Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valin-
nan suorittaja. 

 
15 § 
Henkilökunnan ottaminen 
 

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annet-
tua hakijoista lausuntonsa. 

 
Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua 
hakijoista lausuntonsa. 
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Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. 
 

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määrää-
mänsä. 

 
16 § 
Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttö 
 

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulko-
puolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei 
tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen 
johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty. 

 
Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lauta-
kunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puheval-
taa käyttää kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä 
viranhaltija, jos hän yhtyy lautakunnan päätökseen. 

 
 

 
      
 
 

Johtosääntö on voimassa 1.1.2009 lukien. 
 
      

 
 
Samalla kaupunginvaltuusto kumosi 11.2.2004 hyväksymänsä 
rakennustoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen 1.1.2009 lukien. 
 

      
 


