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Ennakkoluulotonta, jämäkkää ja oikea-aikaista rakentamisen ohjausta elävässä Stadissa.

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että nou-
datetaan hyvää rakennustapaa, että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kes-
tävä, ja että kaupunkikuvan muutokset vahvistavat Helsingin omaleimaisuutta ja asemaa yh-
tenä maailman viihtyisimmistä kaupungeista.

Rakennusvalvonnan työssä yhdistyvät rakentamisen, kaupunkikulttuurin ja rakennus-
lainsäädännön tietotaidot. Rakennusvalvontaan kuuluvat myös arkisto- ja tietopalvelut.
Rakennusvalvonta on asiantuntijaorganisaatio, joka jakaa ja tuottaa informaatiota.

Rakennusvalvonnan asiakkaita ovat rakennushankkeeseen ryhtyvä rakennuttaja, suunnitteli-
ja, rakentaja sekä tilojen käyttäjät, naapurit ja kaduilla liikkuvat kaupunkilaiset rakennuksen
koko elinkaaren ajan.
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Vuonna 2012 Helsinkiin valmistuneissa rakennuksissa oli
yli 5 000 asuntoa. Näin suureen määrään päästiin viimeksi

vuonna 2000. Luvussa on mukana käyttötarkoitusmuu-
tosten kautta syntyneet asunnot. Koko 2000-lukua on lei-

mannut erityisesti kantakaupungin toimistotilojen muut-
taminen asuinkäyttöön. Osittain huonetiloja on palautet-

tu niiden alkuperäiseen asuinkäyttöön. Trendi on saanut
jo kysymään, onko Helsingin niemi muuttumassa liiankin

yksipuolisesti asuinalueeksi.

Uudisrakentamisen heinäkuussa voimaan tulleet uudet
energiamääräykset aiheuttavat aiempaa enemmän tek-

nistä laskentaa. Määräyksiin sisältyvä kokonaisenergiatar-
kastelu mahdollistaa monenlaisia kompensoivia ratkaisuja

ja sallii suunnitteluun vaihtoehtoja. Hyvä energiatehok-
kuus voidaan saavuttaa muutoinkin kuin lämmöneris-

tystä kasvattamalla. Helsingissä luonteva kaukolämpö
on saanut varteenotettavan kilpailijan maalämmöstä,

jonka käyttö on yleistynyt pientaloissa vauhdilla. Sen si-
jaan korjausrakentamisen energiamääräysten antaminen

siirtyi vuodelle 2013. Monet ovat huolissaan, johtavatko
korjausrakentamiseen tulevat energiatehokkuusvaati-

mukset rakennusten ominaispiirteiden sivuuttamiseen.
Rakennusvalvonnan tärkeänä tehtävänä on huolehtia, et-

tei näin pääse käymään.

Helsingin niin sanotut uudet merenranta-alueet, erityises-
ti Jätkäsaari ja Kalasatama, ovat lähteneet rakentumaan

Över 5 000 nya bostäder blev färdiga år 2012. Ett så stort antal

nya bostäder byggdes senast år 2000. Antalet inkluderar bostä-

der som kom till genom en ändring av användningsändamålet.

Det har varit en trend under hela 2000-talet att omvandla kon-

torslokaler till bostadsändamål.

Nya föreskrifter gällande energiprestanda för nya byggnader

trädde i kraft den 1 juli. Föreskrifterna förutsätter mera tekniska

ripeästi. Kalasataman keskukseen hyväksyttiin alkukesäs-
tä kaavamuutos, joka mahdollistaa rakentamisen enim-

millään 33 kerrokseen asti. Hallinto-oikeus hylkäsi val-
tuuston päätöksestä tehdyn kaavavalituksen helmikuussa

2013. Keskuksen rakentaminen pystyttiin kuitenkin käyn-
nistämään kesällä lainvoimaisen vanhan kaavan turvin.

Korkea rakentaminen on herättänyt laajaa julkista kes-
kustelua. Valtakunnallisia rakentamismääräyksiä ei varsi-

naisesti ole laadittu yli 16-kerroksisia rakennuksia silmällä
pitäen. Hallintokuntarajat ylittävänä yhteistyönä laadit-

tiin Helsinkiin korkean rakentamisen rakentamistapaohje.
Rakennuslautakunta hyväksyi ohjeen kesäkuussa. Ohje

muodostuu palvelupolusta ja 37 ohjekortista, joiden avulla
hankkeen osapuolet ja viranomaiset pystyvät toimimaan

systemaattisesti ja varmistumaan riittävistä turvallisuus-
ja muista vaatimuksista.

Virastossa avattiin syksyllä uusi asioimis- ja neuvonta-

piste, Tellinki. Järjestelyn teki mahdolliseksi internetissä
toimivan sähköisen piirustusarkiston lisääntynyt käyttö,

mikä on vähentänyt arkistossa henkilökohtaisesti asioivi-
en määrää. Vapautunutta tilaa remontoitiin kesän aikana

uuteen raikkaaseen henkeen. Neuvontapisteen eräänä
päätavoitteena on rauhoittaa viraston asiantuntijoiden

työaikaa samantapaisina toistuvilta asiakaskyselyiltä, joi-
hin nyt saa keskitetyn vastauksen Tellingistä. Tellinki on

osoittautunut myös toimivaksi tilaksi viraston perinteisille
pientaloilloille ja muille infotilaisuuksille sekä pienimuo-

toisille näyttelyille. Virasto teki Tellingin osalta tietopal-
velua koskevan yhteistyösopimuksen Rakennustieto Oy:n

kanssa. Rakennustieto toimittaa maksutta pisteeseen
omaa tietopalveluaineistoansa. Sopimus kattaa myös

laajempaa asiantuntijayhteistyötä, johon tulivat mukaan
Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisten raken-

nusvalvontaorganisaatiot.

Monta vuotta vireillä ollut johtosäännön muutos saatiin
valmiiksi. Valtuusto hyväksyi rakennusvalvonnan johto-

-

da för reparationer gavs inte ännu år 2012. När ministeriet blir

klart  med  förordningen  måste  byggnadstillsynen  se  till  att  de

nya energikraven inte leder till att andra viktiga förutsättningar

för reparationer åsidosätts.

ända upp till 33 våningar. Förvaltningsdomstolen förkastade i

februari 2013 besväret över stadsfullmäktiges stadsplandebes-
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sääntömuutokset 12.12.2012. Samassa yhteydessä hyväk-

syttiin muutoksia myös kaupunginhallituksen, kaupunki-
suunnittelutoimen, kiinteistötoimen ja rakennustoimen

johtosääntöihin. Rakennusvalvonnalle keskeisintä on
muutetun johtosäännön mahdollistama laaja subdele-

gointi. Vuosien valmistelun jälkeen on kaupunkikuvaosas-
ton ja rakennusteknisen osaston päälliköillä mahdollisuus

siirtää ratkaisuvaltaansa rakennusasioissa suoraan käsit-
telijöille. Yleisellä osastolla subdelegointi on ollut käytös-

sä jo aiemmin. Johtosääntömuutos vei lopullisesti histo-
riaan rakennusvalvonnan roolin katuasioissa. Vuosi sitten

yleisten töiden lautakunnalle siirrettiin tontinomistajille
kuuluvien katujen kunnossapitovelvoitteiden valvonta.

Vuoden 2013 alusta lukien myös kaupungin hoitovastuulle
kuuluvien katujen kunnossapitoa valvoo rakennusvirasto.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvotte-

lukunnan kokoonpanoa vahvistettiin. Kaupunginmuseo
sai pysyvän jäsenyyden kaupunkikuvaneuvottelukuntaan.

Teknilliseen neuvottelukuntaan tuli toiseksi ulkopuoliseksi

jäseneksi talotekniikan asiantuntija.

Vuosi 2012 oli viraston 100-vuotisjuhlavuosi. Merkkivuotta
juhlistettiin laajalla, arkkitehti Marja Heikkilä-Kauppisen

kirjoittamalla historiateoksella ”Saanko luvan?”.
Lokakuussa pidetty juhlaseminaari Kalastajatorpalla ja

lukuisat muut, lähinnä viraston henkilöstölle suunnatut
tapahtumat valottivat kaksisataavuotisen pääkaupungin

rakentumisen historiaa ja nykypäivää.

Olen puhunut virastossa pitkään tehtäväkierron puolesta.
Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa syntyikin vaihtoa,

Ilkka Laine tuli kaavoituspuolelta vuoden mittaiseen teh-
tävävaihtoon rakennusvalvontaan. Rakennusvalvonnasta

meni vastaavasti kaupunkisuunnitteluvirastoon Soile
Kilpi. Itselläni oli tilaisuus harrastaa syksyn ajan työkier-

toa. Pääsin verestämään tuomarin ammattia korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, jossa toimin määräaikaisena hallinto-

ansöker om bygglov för höga hus. Byggnadsnämnden godkän-

de anvisningarna i juni.

-

-

betjäning för arkiverade handlingar. Verkets traditionella kväl-

föreställningar ordnas i Tellinki. Verket knöt ett samarbetsavtal

med i samarbetet.

Förnyelsen av instruktionen blev färdig. Stadsfullmäktige god-

byggnadstillsynsverket är möjligheten att subdelegera bes-

lutanderätt direkt till de tjänsteinnehavare som handlägger

ärendena. Verkets roll som övervakande myndighet av gator-

Rakennusvalvontavirasto avasi satavuotisjuhlinnan aikana yleisölle mahdollisuuden tutustua viraston historian aikana eri vuosikymmenillä
suunniteltuihin rakennuksiin. Helsingin yliopiston anatomian laitosta esitteli sen restaurointia suunnitellut professori Simo Paavilainen.
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Tanja Sippola-Alho från stadshuset. Jag är övertygad om att ett

sådant utbyte är nyttigt.

byggnadstillsynsmyndighet. När verket nu har fyllt 100 år har

personalen vid byggnadstillsynen en viktig uppgift i att stolt

göra byggnadstillsynens mål kända för allmänheten. Vårt arbe-

te är på riktigt betydelsefullt.

neuvoksena syyskuun alusta vuoden loppuun. Kokemus oli
työläydestään huolimatta antoisa.

Syyskuun ajan sijaisenani toimi virkaiältään vanhin osas-

topäällikkö, yli-insinööri Kai Miller. Lokakuusta vuoden
loppuun virastopäällikön arkea pääsi kokemaan kaupun-

ginsihteeri Tanja Sippola-Alho. Uskon vakaasti, että viras-

tolle oli vain eduksi saada joksikin aikaa uusi vetäjä, joka
kaupungintalolle palattuansa hahmottaa aiempaa oma-

kohtaisemmin rakennusvalvonnan toiminnan erityispiir-
teitä.

Helsingin rakennusvalvontavirasto on käytännössä maan

vanhin organisaatioksi muodostettu rakennusvalvonta.
Viraston osaavan henkilöstön kannattaa viestittää ylpeä-

nä rakennusvalvonnan sanomaa saavutettuamme sadan
vuoden jatkumon. Työmme on oikeasti merkityksellistä.

Rakennettu ympäristö vaikuttaa sukupolvien yli.

22.2.2012

Lauri Jääskeläinen

Virastopäällikkö

omfattande historiebok om byggnadstillsynsverk, skriven av

delta i många andra evanemang.

Jag  har  länge  talat  för  en  möjlighet  att  för  en  viss  tid  få  byta

arbetsuppgifter. Från stadsplaneringskontoret kom Ilkka Laine

månader i högsta förvaltningsdomstol som förvaltningsråd.

2009 2010 2011 2012

Tuottavuus  - 100,0% 97,3% 109,5%

2009 2010 2011 2012

Lupapäätökset, kpl 2 702 2 511 2 786 2 640
Erityissuunnitelmat, kpl 31 506 38 299 42 840 41 004
Katselmukset, kpl 14 978 15 718 16 509 15 804
Vastaavat työnjohtajat, kpl 3 619 4 254 4 141 3 836

Vierailimme myös Alvar Aallon suunnittelemassa Kansaneläkelaitok-
sen pääkonttorissa rakennusvalvonnan satavuotisekskursiolla.
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mivalta määräytyy kaupunginvaltuuston hyväksymän

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan johtosäännön
mukaisesti. Rakennusvalvonnan yhteydessä ja sen apu-

na toimivat kaupunkikuvaneuvottelukunta ja teknillinen
neuvottelukunta.

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Teknillinen neuvottelukunta

KaupunkikuvaosastoYleinen osasto Rakennustekninen osasto

Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvontaviran-

omaisena Helsingissä. Lautakunnan alaisena valmiste-
lu- ja toimeenpanoelimenä on rakennusvalvontavirasto.

Lautakunnan ja viraston keskinäinen työnjako ja toi-

Viraston organisaatiokaavio

Marja Heikkilä-Kauppisen Saanko luvan?-historiateos julkistettiin lokakuussa 2012. Teos kertoo Helsingin rakennusvalvonnan tarinan
200 vuoden ajalta. Se avaa oivaltavasti uusia sivuja pääkaupunkimme historiaan ja rakentamisen osuuteen siinä.
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jäsen              puolue varajäsen
Kauko Koskinen Kok. Sirkka Helin
DI, KTM, kiinteistöneuvos eläkeläinen

Tomi Sevander SDP Pekka Paasivuori
rikostutkija, rikospoliisi diplomi-insinööri

Juho Romakkaniemi Kok. Eeva Kemmo-Kari
pääministerin erityisavustaja, varatuomari

29.8.2012 asti

Pekka Majuri
eversti evp., 30.8.2012 alkaen

Hanna Lähteenmäki Kok. Jarmo Vainioniemi
viestintäpäällikkö, KM ekonomi

Pirjo Kivistö SDP Tuovi Nöjd
työsuojeluinsinööri sosionomi, eläkeläinen

Kalle Könkkölä Vihr. Eric Pollock
toiminnanjohtaja arkkitehti, lehtori

Taija Ståhlberg Vihr. Helena Hietanen
opiskelija kuvanveistäjä ,

18.1.2012 asti

Katriina Rosengren
arkkitehti,

19.1.2012 alkaen

Tiina Kaarela Vas. Hannu Koponen
toimittaja järjestelmäasiantuntija

13.6.2012 asti

Jaakko Tiikasalo
yrittäjä

14.6.2012 alkaen

Erja Kouvo PS Jani Hellsten
yrittäjä muurari

Kaupunginvaltuusto valitsee rakennuslautakunnan jä-
senet ja kunkin henkilökohtaisen varajäsenen nelivuotis-

kaudeksi. Yhdeksänjäsenisen lautakunnan toimikausi al-
koi helmikuussa 2009.

Lautakunnan puheenjohtajana toimi DI, KTM, kiinteis-
töneuvos Kauko Koskinen (kok.) ja varapuheenjohtajana

rikostutkija, rikospoliisi Tomi Sevander (sd.).

Lautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudatta-
mista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä kos-

kevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa raken-
netun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Lautakunta kokoontui tiistaiaamuisin ja vuonna 2012

kokouksia pidetiin yhteensä 24. Vuoden aikana raken-
nuslautakunta teki yhteensä 478 päätöstä (482 päätöstä

vuonna 2011), joista rakennusasioita koskevia päätöksiä
oli 242 (239) ja yleishallinnollisia asioita koskevia päätök-

siä 236 (176).

Toimintavuonna 2012 erityisesti asuinrakennusten es-
teettömyysasiat ja päiväkotien saattoliikenne herättivät

toistuvasti keskustelua. Muita yksittäisiä lupa-asioita oli-
vat muun muassa:

• lähetystörakennus Kaivopuistossa

• pukusuojarakennuksen purkaminen
Hietaniemen uimarannalla

• palveluasuinrakennus Haagassa
• kehitysvammaisten ryhmäkoti Laajasalossa

Kaupunginhallituksen edustajana

lautakunnassa olivat Vesa Peipinen
10.10.2012 asti ja Tuomas Rantanen

15.10.2012 alkaen sekä varaedustaja-
na Hannu Tuominen. Lautakunnassa

esittelijöinä toimivat virastopäällikkö

Lauri Jääskeläinen, hallintopäällikkö
Juhani Nortomaa 31.3.2012 asti ja hal-

lintopäällikkö Mikko Salmela 1.4.2012
alkaen, yliarkkitehti Juha Pulkkinen

31.7.2012 asti ja va. yliarkkitehti Juha
Veijalainen 1.8.2012 alkaen sekä yli-

insinööri Kai Miller. Lautakunnan
sihteerinä toimivat rakennuslakimie-

het Pentti Ruuska ja Juha Vehviläinen
20.2.2012 asti ja lakimies Minna Mättö

21.2.2012 alkaen. Rakennuslautakunta viraston ja asuntotuotantotoimiston  tutustumiskäynnillä Arabianran-
nassa keväällä 2012.
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jäsen             varajäsen
Lauri Jääskeläinen, pj.             Marjatta Uusitalo
virastopäällikkö                kaupunkikuva-arkk.

31.8.2012 asti

Tanja Sippola-Alho, pj.
vs. virastopäällikkö

1.10.2012-31.12.2012

Kai Miller, vpj.             Risto Levanto
yli-insinööri                rakenneyksikön pääll., DI

Juha Pulkkinen, vpj.             Juha Veijalainen
yliarkkitehti                lupayksikön pääll., arkk.

31.7.2012 asti

Juha Veijalainen, vpj.                      Pirkka Hellman
va. yliarkk. 1.8.2012 lähtien                          vs. lupayksikön pääll., arkk.

Esko Rantanen             Raila Hoivanen
johtava palotarkastaja                vanhempi palotarkastaja

Markku Viinikka             Teemu Holmén
johtava erityisasiantuntija                 terveysinsinööri

Tapio Aho             Simo-Pekka Valtonen
toimitusjohtaja, DI                diplomi-insinööri

jäsen varajäsen
Lauri Jääskeläinen, pj. Marjatta Uusitalo
virastopäällikkö kaupunkikuva-arkk.

31.8.2012 asti

Tanja Sippola-Alho, pj.
vs. virastopäällikkö

1.10.2012- 31.12.2012

Juha Pulkkinen, vpj. Juha Veijalainen
yliarkkitehti lupayksikön pääll., arkk.

31.7.2012 asti

Juha Veijalainen, vpj. Pirkka Hellman
va. yliarkk. 1.8.2012 lähtien vs. lupayks. pääll., arkk.

Annukka Lindroos Matti Kaijansinkko
asemakaava-arkkitehti projektipäällikkö, arkk.

Mikko Reinikainen
projektipäällikkö, arkk.

Jukka Kauto Sonja Liljeblad
kaupunginarkkitehti  toimistopääll., arkk.

Jussi Hyvärilä
arkkitehti

Jussi Luomanen Pia Rantanen
toimistopäällikkö arkkitehti

Anu Kiiskinen
maisema-arkk., kuvanv.

Aimo Nissi Tuula Pöyhiä
arkkitehti arkkitehti

Kirsi Korhonen Juha Huuhtanen
arkkitehti arkkitehti

Kaupunkikuvaneuvottelukunta seuraa kaupunkikuvan ke-
hitystä ja erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen, edes-

auttaa hyvän kaupunkikuvan muodostumista sekä antaa
lausuntoja yksittäisistä rakentamistoimenpiteistä.

Teknillinen neuvottelukunta seuraa rakentamisen teknistä
kehitystä erityisesti turvallisuuteen ja terveellisyyteen vai-

kuttavien tekijöiden osalta, edesauttaa hyvän rakennus-
tavan noudattamista sekä antaa lausuntoja yksittäisistä

rakentamistoimenpiteistä.

Rakentamisen Ruusut jettiin tänä vuonna Kaisa-talon  suunnittelutiimille ja WDC-Paviljongin designpääkaupungin  kanssa toteuttaneille
Aalto-yliopiston suunnittelijoille, Arkkitehtuurimuseolle, Designmuseolle ja Paviljongin ohjelman koonneelle Demos Helsingille.
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kuvateksti
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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1992 - 2012
BEVILJADE BYGGLOV 1992 - 2012
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Toimitetut katselmukset ja tarkastukset 2011 2012 Muutos %

Kaikki yhteensä 16 509 15 804 -4

Aloittamisilmoitukset 1065 921 -14

Aloituskokoukset 933 909 -3

Pohjakatselmukset 1035 1 093 6

Rakennekatselmukset 3 747 3 765 0

Ilmanvaihtokatselmukset 2 721 2 593 -5

Vesi- ja viemärilaitteistokatselmukset 2 837 2 577 -9

Loppukatselmukset 3 368 3 177 -6

Paikallakäynnit 625 480 -23

Muut tarkastukset 178 289 62

Hyväksytyt vastuulliset työnjohtajat 2011 2012 Muutos %

Yhteensä 4 141 3 836 -7
Vastaavat työnjohtajat 2 208 1 949 -12

Vesi- ja viemärilaitteistotöiden työnjohtajat 1 132 1 073 -5

Ilmanvaihtotöiden työnjohtajat 794 804 1

Muiden erityisalojen työnjohtajat 7 10 43

Toimitetut erityissuunnitelmat 2011 2012 Muutos %

Kaikki yhteensä 42 840 41 004 -4

Pohjatutkimukset 372 388 4

Rakennesuunnitelmat 23 943 22 683 -5

Ilmanvaihtosuunnitelmat 6 207 6 689 8

Vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat 11 279 10 435 -7Vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat 11 279 10 435 -7

Piha , väritys- ja detaljisuunnitelmat 204 84 -59

Muut 835 725 -13

Kaikki valmistuneet rakennukset 2011 2012 Muutos %

Rakennusten lukumäärä 666 680 2

Rakennusten tilavuus milj. m3 3,21 2,63 -18

Valmistuneet asuinrakennukset 2011 2012 Muutos %

Rakennusten lukumäärä 551 604 9

Rakennusten tilavuus milj. m3 1,35 1,61 19

Asuntojen lukumäärä 4 082 5 095 25

Asuinhuoneistoala m 2 266 638 318 883 20
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Vuonna 2012 on rakennusvalvontavirastossa jatkettu jou-
lukuussa  2009  koko  jäljelle  olevaksi,  vuonna  2012  päät-

tyväksi vaalikaudeksi laadittua toimintasuunnitelmaa.

Painopisteenä ovat olleet:

• sähköinen asiointi (asiakasnäkökulma)
• kestävä rakentaminen (talousnäkökulma)

• prosessitalkoot (prosessinäkökulma)
• ammatillinen osaaminen (osaamisen ja henkilös-

tön näkökulma).

Viraston operatiivisen rakennusvalvonnan tietojärjes-
telmän, Factan, integrointi kaupungin yhteiseen asian-

hallintajärjestelmään, Ahjoon, on edelleen kesken. Työtä
on  vaikeuttanut  paitsi  järjestelmien  erimitallisuus  niin  vi-

raston voimavaraongelmat. Integraation tämänhetkinen
aikataulutavoite on syksy 2013. Hankkeen viivästyminen

on tarkoittanut, ettei rakennuslautakunta ole siirtynyt
sähköiseen kokousmenettelyyn. Lupahakemusten esitte-

lyaineisto toimitetaan kuitenkin linkkien kautta sähköises-
ti lautakunnan jäsenille. Viraston perustehtävien suoritta-

mista  Ahjon käyttöönoton viivästyminen ei ole haitannut.

Viraston ja sen asiakkaiden kannalta olennaista on siir-
tyä asteittain sähköiseen lupamenettelyyn, jonka kehitys-

työ on ollut käynnissä jo usean vuoden ajan. Vuonna 2012
vierailtiin monissa suunnittelutoimistoissa ja selvitettiin

yhteistyössä kokeneiden suunnittelijoiden kanssa sähköi-
siä ratkaisuja, joiden toteuttamisella voidaan helpottaa

sekä viranomaisen että viraston asiakkaiden rutiineja.

Virasto on myös mukana valtakunnallisessa hankkeessa,
jossa rakennusvalvonnan palveluja sähköistetään.

Uudisrakentamista koskevat uudet energiamääräykset

tulivat voimaan 1.7.2012. Niissä siirryttiin kokonaisener-

giatarkasteluun eri energiamuodoille asetettuine kertoi-
mineen. Määräysten voimaantulo näkyi uusien lupahake-

musten sumana kesäkuussa. Ennen määräysten voimaan-
tuloa jätettyihin hakemuksiin sovellettiin vanhoja, eri poh-

jalta lähteviä energiamääräyksiä. Vanhojen määräysten
mukaisilla energiatehokkuusluokilla mitattuna paranivat

asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien energia-
tehokkuusluokat edelleen. Kun vuonna 2009 parhaaseen

eli A-luokkaan ylsi 21 % luvista, niin vuonna 2012 vastaava
luku oli 66 %. Vuonna 2011 A-luokkaan pääsi 62 % asuinra-

kennusluvista.

Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyk-
siä valmisteltiin ympäristöministeriössä koko vuoden.

Direktiivi 2010/31/EU on edellyttänyt, että jäsenvaltiot
antavat ja julkaisevat myös olemassa olevien rakennuksi-

en energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset
viimeistään 9.7.2012. Suomi ei ole tässä aikataulussa pysy-

nyt. Ympäristöministeriö lähetti kesäkuussa lausuntokier-
rokselle korjausrakentamisen energiatehokkuutta koske-

van esityksen, jonka lausuntoaika päättyi 9.7. Esityksen
pohjalta annettiin maankäyttö- ja rakennuslain muutos

958/2012, joka on tullut voimaan vuoden 2013 alusta. Sen
sijaan lain muutosta täsmentävän asetuksen antaminen

siirtyi helmikuun loppuun. Asetuksessa, joka tulee porras-
tetusti voimaan 1.6. ja 1.9.2013, annetaan tarkat korjaus-

rakentamisen energiatehokkuuden parantamisvaatimuk-
set. Rakennusalan ammattilaiset ovat olleet huolissaan

Lokakuussa avatulta palvelupiste Tellingiltä  asiakkaat saavat tietoa henkilökohtaisen ohjauksen, kirjallisuuden, tietoiskujen ja pienten näyt-
telyiden avulla.
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tulevista korjausrakentamisen energiavaatimuksista. On

pelätty, että 1970-luvun alun virheet ”pullotaloista” tois-
tuvat. On myös pelätty, että energiatehokkuuden paran-

tamisen nimissä turmeltaisiin vanhaa arvokasta rakennus-
kantaa. Direktiivi ja sen täytäntöönpano eivät kuitenkaan

ulotu virallisesti, lain tai asemakaavan kautta, suojeltuihin
rakennuksiin. Säännöksissä myös korostetaan hienovarai-

sen korjaamisen periaatetta, joka koskee koko olemassa
olevaa rakennuskantaa, oli se suojeltua tai ei.

Viraston prosessien kehitys on jatkunut. Alueellista

moniammatillista tiimityötä syvennettiin. Johtosäännön
muutoksen sallimalla subdelegoinnilla tullaan vaikutta-

maan tiimityön sisältöön. Subdelegoinnin avulla on määrä
valtuuttaa käsittelijät kattavasti päätöksentekoon: se joka

hakemuksen käsittelee, tekee siitä myös päätöksen. Tämä
nopeuttaa lupaprosessia ja lisää asiantuntijatyön sisällöl-

listä mielekkyyttä.

Johtosääntöpaketti hyväksyttiin valtuustossa
12.12.2012. Johtosäännön muutos poisti rakennusval-

vonnan roolin katuasioissa. Maankäyttö- ja rakennuslain

167 §:n 2 momentin mukainen julkisen ulkotilan valvonta,
joka sisältää myös kevyen liikenteen väylien liikkumises-

teettömyyden valvonnan, siirrettiin rakennusvalvonnalta
rakennustoimen (HKR) tehtäväksi. Myös katujen kunnos-

sapidon valvonta siirrettiin vuoden 2013 alusta lukien ko-
konaisuudessaan rakennustoimelle.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknilli-

sen neuvottelukunnan kokoonpanoja vahvistettiin.
Kaupunkikuvaneuvottelukuntaan tuli johtosääntömuu-

toksen kautta uudeksi pysyväksi jäseneksi kaupungin-
museon edustaja. Museon edustaja oli jo usean vuoden

ajan osallistunut neuvottelukunnan työhön epävirallisesti

silloin, kun neuvottelukunnassa oli käsitelty ullakkoraken-
tamisasioita. Teknilliseen neuvottelukuntaan tuli toiseksi

asiantuntijajäseneksi talotekniikan asiantuntija, jonka ra-
kennuslautakunta nimeää.

Poikkeamispäätösten toimivalta säilyi rakennuslau-

takunnan osalta ennallaan. Sen sijaan määräaikaisen
kokeilulain (1257/2010) seurauksena kaupunginhalli-

tuksen päätösvaltaan ajautuneet, kaupungin toimi-
vallassa olevat poikkeamiset siirtyivät johtosääntö-

muutoksen myötä kaupunkisuunnittelulautakunnalle.
Kaupunkisuunnittelulautakunta voi edelleen siirtää ratkai-

suvaltaa viranhaltijatasolle. Kaupunginhallitus ratkaisee
suunnittelutarveratkaisut ja rakentamisen poikkeamiset,

joihin liittyy maankäyttösopimus.

Viraston tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2012 sisälsi
useita ammatillisen osaamisen tavoitteita. Ne toteutui-

vat hyvin. Syksyllä käynnistyi pääkaupunkiseudun raken-
nusvalvontojen yhteinen ympäristö- ja energiakoulutus.

Koulutukseen, joka jatkuu vuonna 2013, osallistuu koko

henkilökunta.

Rakentamisen määräysten nopea muutosvauhti ai-
heuttaa paineita koulutukseen. Paitsi että koulutukseen

varatut määrärahat ovat täysin riittämättömät, on hen-
kilökunnan vaikea irrottaa koulutuksen edellyttämää työ-

aikaa. Vuosi 2013 tulee kouluttautumisen osalta olemaan
vähintään yhtä haastava kuin vuosi 2012. Heinäkuussa

EU:n rakennustuoteasetus tulee voimaan täysimääräises-
ti. Ympäristöministeriö ei ole toistaiseksi antanut raken-

nusvalvontatoimelle riittävää rakennustuoteasetuksen
soveltamisen ohjeistusta. Korjausrakentamisen muuttu-

Töölönlahden alueen rakentaminen otti aimo harppauksen vuoden 2012 aikana.
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vat määräykset tuovat myös uutta opittavaa.

Viraston eräät työntekijät ovat työn ohessa suoritta-
neet ammatillisia jatkotutkintoja ja voineet sitä kautta pa-

rantaa merkittävästi osaamistansa.

Hyvä tulokertymä nosti viraston katteen lähes sa-

taan prosenttiin. Tuloilla katettiin kaikista menoista
99,2  %.  Tulot  nousivat  yli  kahdeksaan  ja  puoleen  miljoo-

naan ja ne ylittivät talousarvion 1,5 miljoonalla eurolla.
Talousarvion käyttömenoissa ei ollut otettu huomioon

vuoden 2012 sopimuskorotuksista aiheutuneita lisäänty-
neitä  palkkamenoja.  Niitä  varten  saatiin  syksyllä  120  000

euroa. Käyttömenojen toteutuneeksi loppusummaksi tuli
8 603 411 euroa.

Investointimenoista jäi käyttämättä 120 845 euroa.

Syynä oli edellä kuvattu viivästys Facta-tietojärjestelmän
integroinnissa kaupungin asianhallintajärjestelmään.

Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella saatiin val-
tuuston päätöksellä vastaavan suuruinen ylitysoikeus vuo-

den 2013 puolelle.

Tulostavoitteet toteutuivat 82,25 prosenttisesti.
Rahoitus riitti tulospalkkion 96,71 %:n maksamiseen to-

teutuneista tavoitteista. Lopputulosta voi pitää hyvänä.

Viraston johtoryhmä jatkoi Kirsi Lehtisen-Niemen
ohjauksessa omaa strategista kehittämishankettansa.

Työhön kytkettiin mukaan myös yksiköiden päälliköt.
Päätavoitteeksi asetettu strategian jalkauttaminen kulmi-

noitui tuloskortteihin. Osastot johtivat osastokohtaiset tu-
loskorttinsa vuoteen 2017 ulottuvista viraston tavoitteista.

Viraston tavoitteet vuosille 2012 – 2017 ovat:

Asiakas

• Hyvällä ohjauksella ja yhteistyöllä keskitasoa

laadukkaampaa rakentamista ja kaupunkiympä-
ristöä

• Joustava sähköinen asiointimalli
• Vuorovaikutuksen kehittäminen

Talous

• Tehokas sähköinen asiointi
• Taksarakenteen uudistaminen

• Kilpailukykyinen palkkaus

Prosessit

• Tiimityön syventäminen
• Toimintaprosessien tehostaminen

• Subdelegointi käyttöön
• Tehokkaat kokouskäytännöt

Henkilöstö
• Toimiva johtamisjärjestelmä

• Ammattiosaamisen johtaminen
• Työhyvinvoinnin paraneminen.

Syksystä 2011 syventynyt euroalueen talouskriisi on
heijastunut  rakentamiseen,  joka  muutoinkin  kuuluu  kan-

santalouden suhdanneherkimpiin lohkoihin. Suomen
kokonaistuotanto laski 0,2 % vuonna 2012. Vuonna 2013

viennin ennustetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun.

Helsingissä valmistui vuonna 2012 ennätysmäiset
5 095 asuntoa (luvussa mukana käyttötarkoitusmuu-

tosten kautta valmistuneet asunnot). Kasvua vuo-
teen  2011  verrattuna  oli  25  %.  Vuonna  2012  myön-

nettyihin  lupiin  sisältyy  3  454  asuntoa,  mikä  on  30
prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Vuoden

2012 aikana haettuihin lupiin sisältyy ainoastaan
2 000 asuntoa.

Sukupolvenvaihdos virastossa jatkuu. Lainsäädännön

muutoksista johtuen työnantaja ei välttämättä pysty en-
nakoimaan, siirtyvätkö henkilökohtaisen eläkeiän saavut-

taneet eläkkeelle, vai jatkavatko he työelämässä aina 68
vuoden ikäisiksi. Vuonna 2013 henkilökohtaisen eläkeiän

saavuttaa virastolaisista seitsemän.

Yliarkkitehti Juha Pulkkinen siirtyi osa-aikaeläkkeelle
vuonna 2012. Uuden yliarkkitehdin valintaprosessi ajoittui

syksyyn. Kaupunginhallituksen nimittämä uusi yliarkki-
tehti Henna Helander aloittaa virassansa 1.3.2013.

Vs. virastopäällikkö Tanja
Sippola-Alho johti virastoa
vuoden 2012 kolme viimeistä
kuukautta.
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valvontaurakasta ja kyllästyminen rakentamisen ongel-
miin, jopa rakennusten romahtamisiin,  johti lopulta pie-

nen rakennustarkastuskonttorin perustamiseen. Virasto
juhli sadatta toimintavuottaan useissa tilaisuuksissa ja jul-

kaisemalla ”Saanko luvan?” historiateoksen.

Kuvat: ylhäällä historiateoksen julkistustilaisuus, keskellä vasemmalla
100-vuotisseminaarin tarjoilua ja oikealla elokuvallisen iltapäivän tun-
nelmaa, alhaalla vasemmalla vierailu Kansaneläkelaitoksen pääkontto-
rilla ja oikealla 100-vuotisseminaarin tunnelmia.

Kun Helsingin rakennusvalvonta perustettiin  vuonna 1912,
elettiin nousukautta ja rakennusbuumia. Rakentamisen

määrä  oli  tuolloin  miltei  2/3  vuoden  2010  määristä.  Kau-
pungin ainoan rakennustentarkastajan, arkkitehti Mau-

ritz Gripenbergin, sinnikäs kirjelmöinti mahdottomasta
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setaan ja viihdytään viime vuosien tapaan melko hyvin.
Sairauspoissaolopäiviä  oli  1  324  (1  695),  joka  on  henkilöä

kohden vähemmän kuin kaupungin virastoissa keskimää-
rin. Työterveyshuollosta vastaa kaupungin työterveyskes-

kus,  jossa  rakennusvalvonnalla  on  työterveyshoitajana  ja
-lääkärinä nimikkohenkilöt.

Virasto panostaa työhyvinvointiin monin tavoin. Muun

muassa henkilöstön koulutuspäiviä oli vuonna 2012 yh-
teensä 714 (680), eli lähes kuusi päivää henkeä kohden.

Työhyvinvointiin keskittyy myös viraston henkilökunta-
kerho Leimaus, joka edistää terveitä ja liikunnallisia elin-

tapoja ja huolehtii monin tavoin henkilöstön työkyvyn
ylläpitämisestä. Liikunta on yhdistyksen vakiintunein toi-

mintamuoto. Leimauksella on omat tennis-, sulkapallo-,
keilailu-, naistenkymppi-, suunnistus-, kirkkovenesoutu-,

petanque-, golf- ja sählyporukkansa. Petanquejoukkueet
toivat virastolle juhlavuoden kunniaksi ensimmäistä ker-

taa kultaisen ja pronssisen mitalin kaupungin henkilöstön
turnauksesta.

Kulttuurillista tarjontaa edustivat Kaupunginteatterin

näytelmä ”Ihmisen osa”  ja musiikillisena nautinto-

na koettiin Musiikkitalon ohjelmistosta ”Martan ja

UKK-museossa Tamminiemessä ja kasvimaailmaan pe-
rehdyttiin Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa.

Alkukesästä pidettiin perinteinen kevätjuhla Koko Jazz
klubilla Kalliossa. Viraston suuren suosion saanut kult-

tuuripainotteinen tyhy-päivä toteutettiin bussi- ja kä-
velyretkenä Porvoon ympäristöön. Kirjauutuudet päivi-

tettiin vuotuisilla Messukeskuksen Kirjamessuilla, jonne
Leimaus tarjosi pääsylippuja. Perinteiset pikkujoulut juh-

littiin viraston 100-vuotisjuhlien ohjelmaan kuuluneena
Kalastajatorpalla.

Rakennusvalvonnan virastopäällikkö on varatuomari, val-
tiotieteen maisteri Lauri Jääskeläinen. Virastossa on kol-

me osastoa, joita johtavat osastopäälliköt. Yleisen osas-
ton osastopäällikönä toimivat hallintopäälliköt, diplomi-

insinööri, oikeustieteen kandidaatti Juhani Nortomaa

31.3.2012 asti sekä oikeustieteiden maisteri Mikko
Salmela 1.4.2012 alkaen. Kaupunkikuvaosastoa johtivat

yliarkkitehti, arkkitehti Juha Pulkkinen 31.7.2012 asti sekä
va. yliarkkitehti, arkkitehti Juha Veijalainen 1.8.2012 läh-

tien. Rakennusteknisen osaston päällikkö oli yli-insinööri,
diplomi-insinööri Kai Miller.

Rakennusvalvonnassa oli 117 vakinaista työntekijää

vuonna 2012 (117  vuonna 2011). Määräaikaisen henkilös-
tön määrä oli 3 (4) ja työllistettyjä oli 2 (0).Henkilötyövuosia

kertyi 112 (114).

Viraston vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 51,0 vuot-
ta (51,4) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,0

vuotta (42,4). Sukupuolijakauma on tasainen: henkilös-
töstä oli naisia 50,8 % (47,1 %) ja miehiä 49,2 % (52,9 %).

Eläkkeelle jäi kuusi virastolaista. Kaupungin palveluk-

sesta erosi 1 (2) henkilö. Osa-aikaeläkkeellä oli 4 (5) hen-
kilöä. Uusia henkilöitä otettiin vakinaiseen palvelukseen

kaupungin ulkopuolelta 5 (6). Henkilöstöstä saavuttaa
vuosina 2013–2022 henkilökohtaisen eläkeiän 44 henkilöä,

joten henkilöstön vaihtuvuus tulee jatkossakin olemaan
suurta.

Vuotuisen työhyvinvointikyselyn mukaan työssä jak-

Kaupunkikuvaosasto retkellä 2012

Viraston työhyvinvointipäivänä käytiin myös Sipoossa.
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“Viraston pääasialliset tulot muodostuivat 97-prosenttisesti
rakennusvalvontamaksuista. Loput kolme prosenttia olivat
arkistopiirustusten kopiotuloja. Tuloilla katettiin käyttöme-

noista 99,2 prosenttia.”

TULOT
Vuosi Kaikki tulot € Rakennusvalvonta- Muut tulot %

maksut %
2002 5 299 833 96 4
2003 4 652 273 95 5
2004 4 698 242 95 5
2005 4 563 848 95 5
2006 5 869 760 96 4
2007 6 634 652 97 3
2008 5 572 450 97 3
2009 5 191 164 97 3
2010 7 031 138 98 2
2011 7 509 236 97 3
2012 8 536 918 97 3

MENOT
Vuosi Kaikki menot € Henkilöstömenot % Eläkemenot% Vuokrat % Muut  %

2002 6 334 671 64 14 8 14
2003 6 338 387 64 15 9 12
2004 6 235 035 66 15 9 10
2005 6 553 571 65 16 8 11
2006 6 833 986 65 17 8 10
2007 7 212 373 64 17 8 11
2008 7 757 653 64 17 8 11
2009 8 348 523 65 17 7 11
2010 8 354 033 65 18 7 10
2011 8 318 617 64 17 8 11
2012 8 603 411 66 17 8 9

TULOJEN JA MENOJEN SUHDE
Vuosi Tulojen kasvu % Menojen kasvu % Tuloilla katettu Tuloilla katettu

kaikista menoista ilman
 menoista % eläkkeitä%

2002 -10 10 84 97
2003 -12 0 73 86
2004 1 -2 75 89
2005 -3 5 70 83
2006 29 4 86 103
2007 13 5 92 111
2008 -16 7 72 87
2009 -7 8 62 75
2010 35 0 84 102
2011 7 -0,4 90 109
2012 13,7 3,4 99,2 120
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More  than  5  000  new  homes  were  completed  in  Helsinki

in 2012. Such a high number was last reached in 2000. The

-

been a trend the whole 21st century.

New  Energy  Management  Regulations  for  new  build-
ings  were  implemented  in  July  and  they  are  leading  to

more technical calculations than before. Regulations en-
able compensated solutions and bring more design op-

otherwise than only increasing insulation thickness.

Ground  heating  has  become  popular  in  detached  houses
although  Helsinki  is  familiar  with  district  heating.  Energy

Management Regulations for repairs were postponed to
year  2013.  Many  are  concerned  that  these  new  regula-

tions disregard the unique features of buildings. Building
Control must see about that it will not happen.

So called new districts on the waterfront, especially

Jätkäsaari and Kalasatama, have got rapidly started. The
centre of Kalasatama will have high-rise buildings up to 33

storeys. The administrative court abandoned an appeal of
the detailed plan in February 2013.

High-rise construction has aroused wide public discus-

sion. Finnish construction regulations as such do not ap-
ply to buildings over 16 storeys. Guidelines for high-rise

construction were formalized in co-operation with the city
authorities. Building Control Commission accepted these

guidelines in June.

A new information and service point of the Department,
Tellinki, was established in the autumn. There the custom-

ers get answers to individual issues and customer service
of archived documents.

Traditional sessions for detached house builders and
other occasions as well as moderate exhibits are disposed

at Tellinki. Co-operation agreement of information ser-
vice with Rakennustieto Oy, i.e. Building Information

Group, was tied on behalf of Tellinki. Building control or-
ganisations of neighbouring cities, i.e. Espoo, Vantaa and

Kauniainen, came along with the agreement for wider co-
operation of specialists.

The change of ordinance that has been pending

many years was completed. City Council approved the
alterations on 12th December. The key point of the al-

-

cers in the building control decision-making process. The
Department’s supervisory role of streets maintenance was

moved completely to Public Works Department. Members
of Architectural and Structural Design Sub-committees re-

ceived reinforcements.

Department’s 100th anniversary was celebrated in
2012.  A  comprehensive  history  of  the  construction  su-

pervision works, written by architect Marja Heikkilä-
Kauppinen, was published. In October an anniversary

was also able to participate in many events celebrating

Helsinki as a 200 years old capital city.

I  have  long  spoken  on  behalf  of  job  rotation.  Ilkka
Laine came from the City Planning Department to the

Building Control Department for the one-year mission and
Soile Kilpi worked vice versa. For my part, I got a chance

to work at Supreme Administrative Court for four months
in the autumn. The experience was rewarding. During

September chief engineer Kai Miller worked as my dep-
uty  and  he  was  followed  by  city  secretary  Tanja  Sippola-

Alho from the City Hall for three months. I am convinced
that such an exchange is useful. Special features of our

Department are better known at City Hall from now on.

Helsinki Building Control Department is practically the

important task to proudly make supervision goals known
-

Lauri Jääskeläinen

Head of the Building Control Department

Department´s petanque teams won both gold and bronze medals at
Helsinki employee cup in 2012.
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The Helsinki Building Control is the authority in charge of

promoting sound building practices and a safe, healthy

built environment. It is also responsible for preserving
and developing a distinctive townscape of consistent high

quality. Archive and information services are part of this
work.

All building projects in Helsinki are approved and

overseen by the Building Control Commission. The ex-
ecutive  body  preparing  and  enforcing  its  decisions  is  the

Building Control Department. The Architectural Design
Sub-committee and the Structural Design Sub-committee

operate under the auspices of the Building Control
Department.

The Building Control Commission is an elective body of

nine members, each of whom has a personal deputy. The
members are elected for a term of four years. This was the

fourth year of the present Commission.

The Chair of the Commission was Mr. Kauko Koskinen,
M.Sc., M.Econ. (National Coalition Party) and the deputy

chair was Mr. Tomi Sevander (Social Democratic Party).
The commission members are listed above on page 8, with

members in the left column and deputies on the right.

According to the Ordinance, the Building Control
Commission makes decisions on major building permits.

Some  exceptions  have  been  made.  New  buildings  which

do not require a blast shelter are excluded unless they are

an important part of the city-scape; this means that the

permits for most minor housing projects are delegated to
the Chief Architect.

The  Commission  also  makes  the  decisions  on  altera-

tions, conversions and renovations on historically or ar-
chitecturally valuable buildings. Permits for earth-works,

wood-cutting and other such works altering the landscape
are also granted by the Commission.

The Building Control Department has the task of pre-

paring building permits and bringing them to the Building
Control Commission. It also carries out site inspections

and co-ordinates the general surveillance of the urban en-
vironment.

-

ity  to  decide  on  certain  permits  and  matters  such  as  the
approvals of site foremen.

An internet-based sale service has been opened for

copies of archived construction drawings and documents.
In addition, the Department is currently preparing a ser-

their computer, attach the required CAD-drawings and

other documents in electronic form and receive building
permits in the same manner.

Building Control Commission

Building Control Department

Architectural Design Sub-committee

Structural Design Sub-committee

Architectural DivisionGeneral Division Building Works Division
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