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ja Juha Palmu tarkastelevat, vastaako toteutus suun-
nitelmia. 
 
Tämä sivu: Päivi Tuomola. Uudisrakennuksen lasisei-
nää Töölönlahdella.



 

Helsingin kaupungin  rakennusvalvontavirasto

Visio

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

Toiminta-ajatus

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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Alkuvuosi hiljaisempaa, loppua kohti piristyi. Näin voi 
lyhyesti kuvailla rakentamisen volyymin kehitystä Hel-
singissä vuonna 2013. Vuonna 2012 sisään jätettyjen 
rakennuslupahakemusten määrän perusteella ei ollut 
vaikea ennakoida, että vuodesta 2013 tulee raken-
tamisen osalta normaalia vaisumpi. Myönnettyjen 
uudisrakennuslupien kuutiot, 2,8 miljoonaa, putosivat 
edellisvuodesta viisitoista prosenttia ja jäivät pitkän 
ajan normaaliarvosta puolisen miljoonaa.  
 
Myönteisenä yllätyksenä voi pitää viraston erinomais-
ta taloudellista tulosta. Kun käyttömenot pysyivät 
edellisvuoden tasolla ja tulot kasvoivat 2 % ylittäen ta-
lousarvion 1,7 miljoonalla eurolla, muodostui katteesta 
positiivinen. Tuloilla katettiin käyttömenoista 101,4 %. 
 
Viraston tavoitteet perustuivat toimintasuunnitel-
maan, joka alun perin oli laadittu päättymään vuoden 
2012 lopulla. Vuodet 2013–2016 käsittävä kaupungin 
strategiaohjelma hyväksyttiin valtuustossa keväällä. 
Rakennusvalvonta, jonka työ muutoinkin on pitkäjän-
teistä eikä juurikaan poliittisiin painopisteisiin perus-
tuvaa, jatkoi saumattomasti edellisen vaalikauden 
aikana hyväksi havaittujen tavoitteiden edistämistä. 
Niistä tärkeimmäksi on arvioitu sähköisen asioin-
nin kehittäminen. Kevättalvella linjattiin kaupungin 
keskushallinnon kanssa, että työlääksi ja epävarmaksi 

Verkschefens översikt

Det var inte svårt att förespå en minskad volym för byggandet 

år 2013. En liten överraskning var, att man kunde se ett litet 

uppsving av antalet ansökta bygglov mot slutet av året. 

Antalet beviljade bygglov för nybyggnation, motsvarande 2,8 

miljoner kubikmeter, är ungefär 0,5 miljoner kubikmeter mindre 

än under normala år.

Verkets ekonomiska resultat var utmärkt. Utgifterna höll sig på 

föregående års nivå, men inkomsterna växte med 2 procent. 

Inkomsterna överskred utgifterna.

osoittautuneesta viraston operatiivisen tietojärjestel-
män integraatiosta kaupungin yhteiseen asianhallinta-
järjestelmään voidaan toistaiseksi luopua ja keskittyä 
kesken jääneen sähköisen lupahakemusjärjestelmän 
aikaansaamiseen. Tarvittavat yhteydet kaupungin 
asianhallintajärjestelmään pystytään toteuttamaan 
juohevasti, kunhan ensin on asteittain luotu toimiva 
sähköinen lupajärjestelmä. Suunnanmuutos oli mer-
kittävä ja antoi virastolle hyvät mahdollisuudet edetä 
kohti asiakasystävällistä ja nykyaikaista sähköistä 
asiointia. 
 
Uutta vaalikautta koskevat viraston tavoitteet luotiin 
pitkälti edellisten tavoitteiden pohjalle. Tavoitteet on 
kiteytetty koko virastoa koskevan tuloskortin pohjal-
ta osastokohtaisiksi tuloskorteiksi. Niitä päivitetään 

På våren godkände stadsfullmäktige stadens nya 

strategiprogram för åren 2013 - 2016. Byggnadstillsynen 

fortsätter att befrämja de mål som har varit i fokus redan 

under många år. Det allra viktigaste är att utveckla den 

elektroniska kundservicen. Efter att projektet med att integrera 

verkets nuvarande operativa datasystem med stadens 

ärendehanteringssystem lagts på is, kan verket återigen 

koncentrera sig på att skapa ett fungerande elektroniskt 

bygglovsansökningssystem. Utvecklandet av ett modernt och 

kundvänligt system kommer att ta åtminstone två år.

Bostadsbyggandet är en central framgångsfaktor för 

Tutustumassa rakennustyömaahan. 
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vuosittain tarvittavilta osin. 
 
Asuntotuotanto on entistä enemmän havaittu koko 
kaupungin kannalta erääksi keskeiseksi tulevaisuu-
den menestystekijäksi. Helsingin asuntojen hintataso 
on, tosin kaupunginosakohtaisin vaihteluin, eriyty-
nyt muusta maasta poikkeavan korkeaksi. Helsingin 
väkiluku on jatkanut voimakasta kasvuaan. Asun-
totuotannon sujuvoittamista selvitettiin sektorin 
apulaiskaupunginjohtajan johtamassa työryhmässä. 
Poikkihallinnollisen työn lisääminen koetaan erääksi 
keinoksi vähentää päällekkäistä työtä. Rakennusval-
vonnalle kiintoisa kehittämiskohde on sen itsensä 
aloitteesta viritetty hanke luoda konsepti Helsinki-
kerrostalolle. Esikuvaa on saatu Helsinki-pientalosta. 
Helsinki-kerrostalolla tähdätään perusselkeään, mutta 
samalla varioitavaan kerrostalotypologiaan. Tarkoitus 

ei ole, eikä se määräysten kautta olisi edes mahdollis-
ta, tuoda markkinoille perusominaisuuksiltaan puut-
teellista kerrostalotyypistöä. Tarkoituksena sen sijaan 
on yhteistyössä muun muassa korkeakoulujen kanssa 
edistää hyvälaatuista mutta kohtuuhintaista kerros-
taloasumista. Hyvällä suunnittelulla on mahdollista 
toteuttaa kustannuksiltaan edullisempaa asumista 
kuin tekemällä väärin harkittuja lähtökohtavalintoja. 
 
Jos uudisrakennuspuolella oli hiljaisempaa, niin sama 
ei päde korjaamisen kohdalla. Linjasaneeraukset 
yleistyvät sitä mukaa kun sotien jälkeinen kerrostalo-
kanta ikääntyy. Korjaus- ja muutosrakentamisen uudet 
energiamääräykset tulivat voimaan kahdessa aallossa. 
Syyskuun alusta lukien on luvanvaraisen korjausraken-
tamisen osalta tarkastelussa mukana mahdollisuudet 
parantaa samalla rakennuksen energiatehokkuutta. 

hela stadens utveckling. Trots stora variationer mellan 

stadsdelarna är Helsingfors bostadspriser avsevärt högre än 

i övriga landet. En arbetsgrupp under ledning av biträdande 

stadsdirektören fann många möjligheter att befrämja 

byggnadsproduktionen genom att göra stadens egna processer 

smidigare. Byggnadstillsynsverket har startat ett projekt för 

att utveckla ett koncept för ett Helsingfors-höghus. Förebilden 

är Helsingfors-småhuset som lanserades för några år sedan. 

Syftet är att skapa en basmodell, som är lätt att variera utan 

att avvika från de krav, som bestämmelserna förutsätter. I 

samarbete med bland annat högskolorna vill man befrämja 

höghusbyggande av god kvalitet till ett rimligt pris.

Reparationsbyggande av olika slag ökar kraftigt. 

Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnadernas 

energieffektivitet vid reparations- och ändringsarbeten trädde i 

kraft i september. 

När bygglov söks för reparation av befintliga byggnader bör 

möjligheterna att förbättra energieffektiviteten granskas. 

Undantag finns och de gäller främst byggnader, som är 

skyddade i Helsingfors stadsplan.  

Landets regering har beslutat att förnya byggnadstillsynen. 

Målsättningen är att skapa större enheter oberoende av 

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta oli ajankohtainen teema vuonna 2013. Rakennusvalvonta järjesti aiheesta seminaareja.

Pe
rt

ti
 K

iv
in

ie
m

i



6

Poikkeuksia toki on. Niistä tärkeimpänä Helsingissä 
kaavoilla suojellut rakennukset, jotka on pääsääntöi-
sesti vapautettu energiatehokkuustarkastelusta.

Maan nykyinen hallitus on linjannut tarpeelliseksi 
uudistaa kuntien hoidossa oleva julkinen rakennus-
valvonta suurempiin yksiköihin. Helsingin rakennus-
valvonta maan ylivoimaisesti suurimpana rakennus-
valvontaorganisaationa on kehitystyössä tavalla tai 
toisella mukana. Siitäkin huolimatta, että pääkaupun-
kiseudulle kaavailtu metropolihallinto on vielä selvit-
telyjen kohteena. Tärkeää on, että viraston koulutettu 
henkilökunta kantaa huolta omasta osaamisestansa. 
Hyvä ammattiosaaminen on lähivuosina tärkein valtti, 
kun rakennusvalvontaa kehitetään ja suunnataan vas-
taamaan monimutkaistuvan rakentamisen haasteita. 
Ilahduttavaa on havaita, että kouluttautumisen ja uu-
distumisen halua virastosta löytyy.

17.2.2014   
Lauri Jääskeläinen
Virastopäällikkö 

den pågående kommunreformen. I egenskap av landets 

största byggnadstillsynsorganisation kommer Helsingfors 

byggnadstillsynsverk att vara med i någon form när regeringen 

och ministeriet börjar sitt förnyelsearbete. För verkets 

framtid är det viktigt att personalen ständigt uppdaterar sitt 

kunnande. Det är glädjande att skönja personalens intresse för 

fortbildning och förnyelse.

Lauri Jääskeläinen

Verkschef

Korjausrakentamisen energialainsäädäntö muuttui vuonna 2013. 
Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat kouluttivat henkilökun-
taansa energia-asioihin yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Kuvassa 
Herttoniemessä sijaitseva kerrostalo, jonka katolle on asennettu 
aurinkopaneelit.
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Rakennuslautakunnan kokoonpano vuonna 2013

jäsen               puolue varajäsen                   
Kauko Koskinen  Kok. Nina Sillantaka
DI, KTM, kiinteistöneuvos  11.12.2013 saakka   

    Merja Sohlberg 
                        ekonomi, hallitusammattilainen

    12.12.2013 alkaen  

Tuula Paalimäki  Vihr. Maria Nordin
arkkitehti    Arkkitehti         

Johanna Ahonen  Kok. Jorma Loimukoski 
toimitusjohtaja   lakiasiainjohtaja, VT  
Timo Tossavainen Kok. Mirja Halonen
yhteysjohtaja      
Jaana Aaltonen  SDP Tapani Salonen
viestintäpäällikkö   toimitusjohtaja  

Martti Tulenheimo Vihr. Tino Warinowski  
Laura Finne-Elonen RKP Dan Vainio
terveyskeskuslääkäri   lärare, ekon. mag.  
Petra Malin  Vas. Patrizio Lainà
sosiaalityöntekijä   KTM, tohtoriopiskelija 

Harri Lindell  PS Zorana Jovanovic 
päätoimittaja      

Rakennuslautakunta / 
Byggnadsnämnden

Kaupunginvaltuusto valitsee nelivuotis-
kaudeksi rakennuslautakunnan jäsenet 
ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. 
Nykyisen yhdeksänjäsenisen lautakunnan 
toimikausi alkoi tammikuussa vuonna 2013. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimi DI, 
KTM, kiinteistöneuvos Kauko Koskinen (Kok) 
ja varapuheenjohtajana arkkitehti Tuula 
Paalimäki (Vihr).

Lautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen 
noudattamista, huolehtia rakentamista ja 
muita toimenpiteitä koskevien lupien käsit-
telemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun 
ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja 
hoitoa. 
 
Lautakunta kokoontui kokousaikataulun mu-
kaisesti 24 kertaa, pääsääntöisesti joka toise-
na tiistaina. Rakennuslautakunta teki yhteen-
sä 411 päätöstä (478 päätöstä vuonna 2012), 
joista rakennusasioita koskevia päätöksiä oli 
208 (242) ja yleishallinnollisia asioita koskevia 
päätöksiä 203 (236). 
 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa toimi Tuomas Kurttila sekä varaedusta-
jana Tarja Tenkula. 
 
Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimivat 
rakennuslakimies Minna Mättö 28.2.2013 
saakka ja vs. rakennuslakimies Saija 
Haapalehto 18.3.2013–31.12.2013. Sijaisina 
olivat rakennuslakimiehet Pentti Ruuska ja 
Juha Vehviläinen.

Viraston organisaatiokaavio

Organisaatio

Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvon-
taviranomaisena Helsingissä. Lautakunnan 
alaisena valmistelu- ja toimeenpanoelimenä 
on rakennusvalvontavirasto. Lautakunnan ja 
viraston keskinäinen työnjako ja toimivalta 
määräytyy kaupunginvaltuuston hyväksymän 
Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan joh-
tosäännön mukaisesti.

Rakennusvalvonnan yhteydessä ja sen apuna 
toimivat kaupunkikuvaneuvottelukunta ja 
teknillinen neuvottelukunta.

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Teknillinen neuvottelukunta

KaupunkikuvaosastoYleinen osasto Rakennustekninen osasto

Talotekniikka-
yksikkö

Hallinto-
yksikkö

Arkisto-
yksikkö

Tieto-
tekniikka-

yksikkö

Rakenne-
yksikkö

Lupa-
yksikkö

Kaupunkitila-
yksikkö

Uudet rakennuslautakunnan jäsenet koulutettiin lautakuntatyöskentelyyn. 
Kuvassa apulais kaupunginjohtaja Hannu Penttilä.
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Toimintavuonna erityisesti asuinrakennusten esteet-
tömyysasiat ja viraston tekemät hankintapäätökset 
herättivät toistuvasti keskustelua.  
 
Yksittäisiä lupa-asioita olivat mm.:

• Svenska gårdenin rakennuksen, Remanderin  
 ja Falkmanin talon peruskorjaus kaupungin- 
 museon toimisto- ja näyttelytiloiksi   
 Kruununhaassa 
• asuinkerrostalon palauttaminen toimisto-  
 käytöstä asuinkäyttöön ja ullakkoasuntojen  
 rakentaminen Kampissa
• Kansalliskirjaston peruskorjaus Kluuvissa
• toimisto-/hotellirakennuksen purkaminen   
 sekä asuinkerrostalon ja pientalon rakentami- 
 nen Katajanokalle
• tilapäisen maailmanpyörän rakentaminen   
 Katajanokalle 
• Kalasataman korttelitalon rakentaminen
• ryhmärakentamishankkeena toteutettava   
 asuinkerrostalon rakentaminen    
 Länsisatamaan
• päiväkodin rakentaminen vanhaa talousra-  
 kennusta hyödyntäen
• vanhan teollisuusrakennuksen muuttaminen  
 toimistorakennukseksi Pasilan konepaja-  
 alueella
• OP-Pohjolan toimistorakennuksen ja paikoi- 
 tushallin rakentaminen sekä olemassa olevien  
 toimistotilojen muutostyöt
• Lauttasaaren vesitornin purkamislupa

Kuva: Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta virkamatkalla Hampurissa.

Rakentamisen Ruusu 2013 myönnettiin arkkitehti Kristiina Hannun-
karille ja projektipäällikkö Klaus Hamströmille mielenkiintoisesta ja 
korkealaatuisesta asuntosuunnittelusta sekä tinkimättömän jämä-
kästä vuokra-asuntojen rakennuttamisesta Viikinmäen Harjannetie 
44:ssä. Kuvassa Kristiina Hannunkari.
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Teknillisen neuvottelukunnan kokoonpano  
vuonna 2013
 

jäsen    varajäsen        

Lauri Jääskeläinen, pj.                Marjatta Uusitalo
virastopäällikkö                      yksikön päällikkö, arkk.               

Kai Miller, vpj.                 Risto Levanto
yli-insinööri                     yksikön päällikkö                 

Juha Veijalainen                 Pirkka Hellman
va. yliarkkitehti, arkkitehti                vs. lupayks. pääll. arkk.

28.2.2013 asti                 28.2.2013 asti 

Henna Helander                 Juha Veijalainen
yliarkkitehti                 lupayks. päällikkö, arkk.

1.3.2013 lähtien                     1.3.2013 lähtien            

Esko Rantanen                 Raila Hoivanen
johtava palotarkastaja                    28.2.2013 asti                    

                  Katja Seppälä   
                  vanhempi palotarkastaja

                      1.3.2013 lähtien           

Markku Viinikka                 Teemu Holmen
johtava erityisasiantuntija                    terveysinsinööri           

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

Jussi Ainamo                 Hannu Martikainen
suunnittelujohtaja                     projektipäällikkö           

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokoonpano  
vuonna 2013 

jäsen    varajäsen                  
Lauri Jääskeläinen, pj.  Marjatta Uusitalo
virastopäällikkö    yksikön päällikkö, arkk. 

Juha Veijalainen, vpj.  Pirkka Hellman
va. yliarkkitehti, arkkitehti  vs. lupayks. pääll. arkk.

28.2.2013 asti   28.2.2013 asti      

Henna Helander, vpj.  Juha Veijalainen
yliarkkitehti   lupayks. päällikkö, arkk.

1.3.2013 lähtien   1.3.2013 lähtien      

Annukka Lindroos  Matti Kaijansinkko
asemakaava-arkkitehti  projektipäällikkö, arkk.

    Mikko Reinikainen
    projektipäällikkö, arkk.  

Jukka Kauto   Sonja Liljeblad
kaupunginarkkitehti   toimistopäällikkö, arkk.

    Jaakko Haapanen
    arkkitehti       

Jussi Luomanen   Pia Rantanen
toimistopäällikkö   arkkitehti

    Anu Kiiskinen
    maisema-arkk. kuvanv.  

Anne Mäkinen   Mikko Lindqvist
kulttuuriympäristöyksikön päällikkö tutkija       

Aimo Nissi   Tuula Pöyhiä
arkkitehti    arkkitehti       

Kirsi Korhonen    Juha Huuhtanen
arkkitehti    arkkitehti       

Kaupunkikuvaneuvottelukunta / 
Stadsbildskommission

Kaupunkikuvaneuvottelukunta seuraa kaupunkikuvan 
kehitystä ja erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen, 
edesauttaa hyvän kaupunkikuvan muodostumista 
sekä antaa lausuntoja yksittäisistä rakentamistoimen-
piteistä.

Teknillinen neuvottelukunta / 
Teknisk kommission

Teknillinen neuvottelukunta seuraa rakentamisen 
teknistä kehitystä erityisesti turvallisuuteen ja terveel-
lisyyteen vaikuttavien tekijöiden osalta, edesauttaa 
hyvän rakennustavan noudattamista sekä antaa lau-
suntoja yksittäisistä rakentamistoimenpiteistä.

ATT:n vuokra-asuntokohde Harjannetie 44 Viikinmäessä palkittiin Rakentamisen Ruusulla 2013.
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KÄSITELLYT LUVAT 2013
BEHANDLADE LOV 2013
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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 2010 - 2013
BEVILJADE BYGGLOV 2010 - 2013
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Erinäiset valvontatoimenpiteet 2012 2013 Muutos %
Kirjalliset ilmiannot 202 235 16,3

Länsi-Helsinki 106 127 19,8
Itä-Helsinki 96 100 4,2

Kehotukset 83 121 45,8
Länsi-Helsinki 28 35 25
Itä-Helsinki 55 86 56,4

Hallintopakkoasiat *) 24 79 229,2
Länsi-Helsinki 7 29 314,3
Itä-Helsinki 17 50 211,8

Paikallakäyntien jakautuminen Länsi-Helsinki
Turvallisuus 33 29
Määräaikainen lupa 26 9
Luvaton rakentaminen 44 133
Suojellut rakennukset 408 103
Epäsiisti kiinteistö 41 51
Hulevedet 5 2
Valvontakatselmukset (KMK ja HAL) 9 21

Itä-Helsinki

*) Korkea muutosprosentti selittyy mm. vaurioituneiden asemakaavassa suojeltujen rakennusten noudattamatta 
jääneillä kehotuksilla, sisältää asioita joiden käsittely on kesken.
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TARakennustyönaikainen valvonta
Toimitetut katselmukset ja tarkastukset 2012 2013 Muutos %
Kaikki yhteensä 15 804 15581 -1
Aloittamisilmoitukset 921 930 1
Aloituskokoukset 909 931 2
Pohjakatselmukset 1093 890 -19
Rakennekatselmukset 3 765 3613 -4
Ilmanvaihtokatselmukset 2 593 2464 -5
Vesi- ja viemärilaitteistokatselmukset 2 577 2505 -3
Loppukatselmukset 3 177 3348 5
Paikallakäynnit 480 528 10
Muut tarkastukset 289 372 29

Hyväksytyt vastuulliset työnjohtajat 2012 2013 Muutos %
Yhteensä 3 836 3875 1
Vastaavat työnjohtajat 1 949 1932 -1
Vesi- ja viemärilaitteistotöiden työnjohtajat 1 073 1138 6
Ilmanvaihtotöiden työnjohtajat 804 799 -1
Muiden erityisalojen työnjohtajat 10 6 -40

Toimitetut erityissuunnitelmat 2012 2013 Muutos %
Kaikki yhteensä 41 004 40 935 0
Pohjatutkimukset 388 383 -1
Rakennesuunnitelmat 22 683 22 200 -2
Ilmanvaihtosuunnitelmat 6 689 5911 -12
Vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat 10 435 10697 3
Piha‑, väritys- ja detaljisuunnitelmat 84 84 0
Muut 725 1660 29

Kaikki valmistuneet rakennukset 2012 2013 Muutos %
Rakennusten lukumäärä 680 637 -6
Rakennusten tilavuus milj. m3 2,63 2,27 -14

Valmistuneet asuinrakennukset 2012 2013 Muutos %
Rakennusten lukumäärä 604 564 -7
Rakennusten tilavuus milj. m3 1,61 1,62 1
Asunnot yhteensä 5095 4556 -11
Asuinhuoneistoala m2 318 883 310 756 -3

Jatkuva valvonta
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Viraston muu toiminta

Vuoden 2013 tavoitteiden toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 kunnallista 
vaalikautta 2013–2016 koskevat koko kaupungin stra-
tegiat. 

Kaupungin strategiaohjelman viivästyminen merkitsi, 
että vuonna 2013 noudatettiin virastossa joulukuussa 
2009 valmistunutta, vuosia 2010–2012 varten laadittua 
viraston toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmaa 
on tarvittavilta osin päivitetty vuosittain. Viraston ta-
voitteet oli määritelty tuloskorttipohjalta seuraavasti:

Asiakas
• Hyvällä ohjauksella ja yhteistyöllä keskitasoa  
 laadukkaampaa rakentamista ja kaupunkiym- 
 päristöä
• Joustava sähköinen asiointi
• Vuorovaikutuksen kehittäminen

Talous
• Tehokas sähköinen asiointi
• Taksarakenteen uudistaminen
• Kilpailukykykyinen palkkaus

Prosessit
• Tiimityön syventäminen
• Toimintaprosessien tehostaminen
• Subdelegointi käyttöön
• Tehokkaat kokouskäytännöt

Henkilöstö
• Toimiva johtamisjärjestelmä
• Ammattiosaamisen johtaminen
• Työhyvinvoinnin paraneminen

Vuotta 2013 koskeva tulospalkkiojärjestelmä oli joh-
dettu koko viraston tavoitteista, joita kukin osasto 
oli täsmentänyt osastokohtaisilla tuloskorteillansa. 
Tulostavoitteista toteutui 52,5 %, mikä on huonoin tu-
los pariinkymmeneen vuoteen.

Vaikka kokonaistoteutuma oli huono, niin jotkin osa-
tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Esimerkkinä 
mainittakoon suunnittelijoille ja vastaaville työnjoh-
tajille suunnatut asiakaskyselyt. Tavoitteeksi oli ase-
tettu kolmen vuoden takaisten vastaavien kyselyjen 
tason ylittäminen ja päästä vastausten keskiarvossa 
yli 3,5:n (skaalalla 1–5). Suunnittelijoiden kohdalla tu-
losten keskiarvo oli 4,27 ja työnjohtajien kohdalla 4,13. 
Kysymyksiä oli parikymmentä. Vain parissa kysymyk-
sessä jäätiin jälkeen aiempien kyselyjen tuloksista.

Uusiin energiamääräyksiin liittyi henkilökunnan kou-
lutushanke. Koulutus tapahtui yhdessä pääkaupun-
kiseudun kolmen muun kaupungin (Espoo, Vantaa, 
Kauniainen) rakennusvalvonnan kanssa. Ohjelma 
toteutui laadukkaasti ja siihen osallistuttiin hyvin. 
Viraston syksyllä 2012 avattu neuvontapiste Tellinki 
oli järjestelyissä osittain mukana ja Tellinki vastasi 
kahden laajan asiakastilaisuuden organisoinnista. 
Savoy-teatterissa pidettiin talvella ja syksyllä ajankoh-
taisiin aiheisiin keskittyneet tilaisuudet, jotka keräsivät 
yhteensä 800 kuulijaa. Talven tilaisuudessa keskityttiin 
sisäilmakysymyksiin yhdessä Sisäilmayhdistyksen 
kanssa, ja syksyn tilaisuus käsitteli erityisesti korjaus-
rakentamista taloyhtiöissä yhteistyössä Kiinteistöliitto 
Uusimaan kanssa.

Tavoitteeksi asetettu, vuoden 2013 voimaan tulleiden 
rakennusvalvonnan johtosäännön muutosten mahdol-
listama subdelegointi otettiin käyttöön rakennustekni-
sellä osastolla. Yleisellä osastolla subdelegointi on ollut 
käytössä jo aiemmin. 

Tulospalkkioiden rahoituspohja näytti pitkään epävar-
malta. Vasta tilinpäätösvaiheessa voitiin varmuudella 
todeta, että valtaosin voidaan tulospalkkioita maksaa 
toteutuneiden tavoitteiden kattamilta osin. Vajetta 
jäi lopulta vain 12 000 euroa. Virasto on alkuvuonna 
2014 tehnyt esityksen, että viraston hyvä (voitollinen) 
taloustilanne huomioon ottaen voitaisiin palkkiot mak-
saa koko toteutuneen tavoitteen, 52,5 %, edestä.

Sähköiset hankkeet ovat olleet viraston painopistee-
nä vuonna 2012 päättyneen koko vaalikauden ajan. 
Kaupungin sähköisen asianhallintajärjestelmän (Ahjo) 
käyttöönotto vuonna 2011 pakotti viraston muutta-
maan politiikkaansa ja viraston operatiivista rakennus-
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Rakennusvalvonta julkaisi Omakotiasukkaan oppaan verkkojulkaisu-
na ja painettuna oppaana.
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valvonnan tietojärjestelmää (Facta) lähdettiin integroi-
maan Ahjo-yhteensopivaksi. Työ osoittautui järjestel-
mätoimittajille käytännössä ylivoimaiseksi, kustannuk-
set karkasivat ja lopputuloksesta ei voitu olla varmoja. 
Kevättalvella sovittiin yhdessä keskushallinnon kanssa, 
että Facta-Ahjo-integraatiosta luovutaan toistaiseksi. 
Sen jälkeen virasto pääsi jatkamaan kesken jäänyttä 
e-hakemusprojektia. Vuodenvaihteessa 2013–14 ilme-
ni, että käyttökelpoisin etenemistie on mennä mukaan 
valtion SADe-hankkeeseen (Sähköisen asioinnin ja de-
mokratian vauhdittamisohjelma). 

Taksaa on vuosi vuodelta kehitetty vastaamaan en-
tistä paremmin erityyppisistä rakentamishankkeista 
virastolle aiheutuvaa työmäärää. Suurempi rakenteel-
linen tarkastelu taksan osalta tehtiin syksyllä 2013, 
ja uusi taksa on ollut voimassa vuoden 2014 alusta. 
Korjaushankkeissa, omakotitaloja lukuun ottamatta, 
on otettu käyttöön maksun määräytyminen osittain 
hankkeen korjausasteen kautta. Virastolle työläiden ul-
lakkorakentamishankkeiden maksut saatettiin reiluilla 
maksukorotuksilla vastaamaan edes kohtuullisesti niis-
tä virastolle aiheutuvaa työtä. 

Viraston neljän moniammatillisen aluetiimin työtapo-
jen kehittämistä on selvitetty. Koska kaupunkikuva-
osasto siirsi subdelegoinnin käyttöönottoa vuodelle 
2014, on tiimien työn kehittäminen ja yhdenmukaista-
minen vielä osittain kesken ja jatkuu vuonna 2014.

Viraston palkitsemisohjelma uudistettiin loppuvuodes-
ta 2012. Uusi ohjelma, joka kattaa vuodet 2013–2016 ja 
on osa viraston henkilöstöohjelmaa, vastaa kaupungin 
palkitsemisen periaatteita. Syksyllä jokainen osasto 
palkitsi muutaman työntekijän kertapalkkioilla, joiden 
suuruus vaihteli 300 euron ja 600 euron välillä. Myös 
ylimääräisillä vapaapäivillä palkitsemista käytettiin.

 Työhyvinvointikyselyä ei viraston yhteistoiminta-
ryhmän toivomuksen mukaisesti tehty vuonna 2013. 
Työyhteisötaitojen kasvattaminen oli muutoin osa 
vuoden 2013 tulostavoitteistoa. Virastossa järjestettiin 
laajahko koko henkilöstön kattanut koulutus työhy-
vinvointiin liittyvistä asioista. Koulutusapua saatiin 
kaupungin omasta Oiva Akatemiasta. Työhyvinvointiin 
liittyneet selvitykset johtivat muun muassa ikäänty-
neille työntekijöille suunnattuihin ehdotuksiin. Niistä 
monet todettiin käyttökelpoisiksi koko viraston osalta. 
Muun muassa päivittäistä työajan liukumarajaa pää-
tettiin kasvattaa ja se on nyt 6.00–9.30 aamuisin sekä 
14.30–19.00 päivisin.

Helsingin WDC (World Design Capital) -vuoden 2012 
hankkeena ollut värikaavapalvelun digitointi saatiin 
alkuvuodesta 2013 valmiiksi. Jo vuosia valmisteilla ollut 
Omakotiasukkaan opas julkaistiin sekä painettuna että 
verkkoversiona. Yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon 
kanssa julkaistiin taitettava arkkitehtuuriopasvihkonen 
”Aikamatkalla Unioninakselilla”.

Euroopan rakennusperintöpäivänä syyskuussa järjes-

Osana lupakäsittelyn sähköistämisprojektia hankittiin 46 tuuman teräväpiirtonäyttöjä lupakäsittelijöiden testattavaksi. Kuvassa Heli Virka-
mäki ja Hannu Litovuo.
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Korjausrakentamisen seminaari houkutti runsaan joukon isännöitsi-
jöitä ja suunnittelijoita Savoy-teatteriin.
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tettiin esitelmätilaisuus päivien teemasta Eläköön ra-
kennus!. Juha Ilosen keväällä ilmestyneestä teoksesta 
”Kolmas Helsinki” pidettiin keskustelutilaisuus otsikol-
la ”Valmiin kaupungin harha” Tellingin tiloissa.

Muodollisesti kaupungin Lähiöprojektiin kuuluvat vi-
raston kaksi lähiöarkkitehtia olivat laatimassa Malmin 
Pekanraitin kehittämissuunnitelmaa sekä erinäisiä kor-
jaustapaohjeita (muun muassa Konalan länsireunaan).

virastojen ja kaupunginkanslian kanssa tutkimaan 
30.4.2014 mennessä teknisten virastojen yhteiseksi 
toimitaloksi soveltuvia kiinteistöjä ensi sijassa ole-
massa olevassa kiinteistökannassa. Ennakoidaan, että 
mahdollinen yhteinen toimitalo vähentää aikaa myö-
ten tukihenkilöstön määrää. 
 
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän johdolla 
toiminut asuntotuotantoprosessin sujuvoittamista 
pohtinut työryhmä jätti mietintönsä vuoden vaihtees-
sa. Työryhmän jäseninä olivat kaikki Penttilän oman 
rootelin virastopäälliköt (kaupunkisuunnitteluvirasto, 
kiinteistövirasto, asuntotuotantotoimisto ja raken-
nusvalvontavirasto) sekä Pekka Saurin rootelista kau-
pungininsinööri (rakennusvirasto). Työryhmä päätyi 
esittämään yhteensä 18 toimenpidettä, joilla tähdä-
tään päällekkäisen työn vähentämiseen, poikkihallin-
nollisen työryhmätyöskentelyn lisäämiseen ja hallin-
nollisesti raskaan lausuntomenettelyn keventämiseen. 
Keskeisellä sijalla sujuvoittamistyöryhmän ehdotuksis-
sa ovat monet kaavoituksen harmonisointia ja kaava-
määräysten yksinkertaistamista koskevat ehdotukset. 
Rakennusvalvontaa sivuavat erityisesti asuntojen 
yhteistiloja koskevan ohjeistuksen päivittäminen, kau-
punkikuvaneuvottelukuntaan tuotavien asioiden mää-
rän rajoittaminen, rakennuslupien sähköisen asioinnin 
kehittäminen sekä Helsinki-kerrostalo-konseptin 
eteenpäin vieminen. 

Näkymistä vuodelle 2014

Maan hallitus päätti 29.11.2013 osana rakennepoliitti-
sen ohjelman toimeenpanoa, että kuntien rakennus-
valvonta kootaan isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. 
Uudet rakennusvalvontayksiköt kattaisivat toimin-
tansa täysimääräisesti lupamaksuilla. Uudistus on 
tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana, jolloin se olisi 
voimassa uuden kunnallisen vaalikauden 2017 alusta.

Pääkaupunkiseudulla rakennusvalvonta on tehnyt kun-
tarajat ylittävää tuloksellista yhteistyötä jo useamman 
vuoden ajan. Sen tuloksena on muun muassa luotu 
yhteinen tulkintakortisto (www.pksrava.fi). Kortisto 
on kenen tahansa luettavissa verkossa, ja sen tulkin-
noista on pikku hiljaa muodostunut valtakunnallista 
käytäntöä. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat 
ovat viime vuosina joko kattaneet käyttömenonsa 
kokonaan, tai tulot ovat ylittäneet menot. Vantaan 
rakennusvalvonta on toistaiseksi ainoana siirtynyt net-
tobudjetointiin. 

Koska pääkaupunkiseudulle ollaan mahdollisesti 
luomassa oma erillinen metropolihallinto, ei pääkau-
punkiseudun rakennusvalvontojen yhdistyminen ole 

Strategiatyö

Viraston johdon strategiatyö käynnistettiin pienen 
tauon jälkeen uudelleen keväällä 2013. Työ oli keskey-
tyksissä lähinnä siksi, että ensin yleinen osasto sai uu-
den osastopäällikön (Mikko Salmela) keväällä 2012 ja 
kaupunkikuvaosasto (Henna Helander) talvella 2013.

Kaupungin strategiaohjelman täytäntöönpano-
päätöksessä (kaupunginhallitus 20.5.2013) on ra-
kennusvalvonnalle vastuutettu yhdessä talous- ja 
suunnittelukeskuksen, kaupunkisuunnitteluviraston, 
kiinteistöviraston ja rakennusviraston kanssa val-
mistella toimenpideohjelma kaupungin yritysmyön-
teisyyden ja työllisyyden lisäämiseksi kaupungin eri 
osissa. Määräajaksi on asetettu toukokuun 2014 loppu. 
Vetovastuu on talous- ja suunnittelukeskuksella, jonka 
nimi on keskushallinnon vuoden 2014 alusta voimaan 
tulleen organisaatiouudistuksen myötä muuttunut 
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoksi.

Tulevien vuosien henkilöstötarvetta on pohdittu työ-
ryhmässä, jossa on ollut viraston johdon lisäksi edus-
tus henkilöstöjärjestöistä. Henkilöstömitoitukseen 
tulee vaikuttamaan muun muassa vireillä oleva hanke 
kaupungin teknisten hallintokuntien yhteisestä toimi-
tilasta. Kaupunginhallitus on 16.12.2013 kehottanut 
kiinteistövirastoa yhteistyössä muiden teknisen alan 

Teknisille virastoille etsitään yhteistä toimitaloa. Keskusteluissa on 
ollut mukana myös vakuutusyhtiö Kansan entinen toimitalo, josta 
avautuu kaupunkinäkymä Kurviin.
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valmistelee uusi työryhmä, jonka puheenjohtajana on 
kansliapäällikkö Tapio Korhonen. Perusselvitys on alle-
kirjoitettu tammikuun viimeisellä viikolla.

Sähköistä lupahakemushanketta on toteutettu kar-
toittamalla eri toteutusvaihtoehtoja. Valtakunnallisen 
Lupapiste.fi-pilvipalvelun käyttöönotto mahdollistaa 
toteutuksen vaiheistamisen ja koekäytön. Tarvittava 
Ahjo-integraatio voidaan nykynäkymin toteuttaa käyt-
tämällä Lupapiste-järjestelmää ja kehittämällä Ahjo-
rajapintaa. Päätöksenteko voisi tällöin siirtyä Ahjoon 
keväällä 2016.

Virasto kokeilee kesällä 2014 toimintojen osittaista sul-
kemista heinäkuussa. Viikoilla 28 ja 29 ei esimerkiksi 
tapahdu normaalia lupakäsittelyä ja suurin osa viras-
ton henkilökunnasta keskittää osan vuosilomistansa 
tähän ajankohtaan.

Rakennusvalvontaviraston suoritteet

välttämättä lähivuosina toteutumassa. Tilanne on 
kuitenkin enemmän tai vähemmän auki. Ajateltavissa 
on, että joiltakin osin myös pääkaupunkiseudun raken-
nusvalvonnat voivat edelleen tiivistää yhteistyötänsä. 
Esimerkiksi niin sanottu jatkuva valvonta voisi hyvin 
sopia hoidettavaksi ylikunnallisena.

Tasapainoista taloutta ja hyvää johtamista koskevaan 
osaan kaupungin strategiaohjelmaa 2013–2016 on 
erääksi toimenpiteeksi kirjattu teknisen puolen viras-
to- ja vastuurakenteen sekä nykyiset virastorajat leik-
kaavien prosessien läpikäynti. Läpikäynnin pohjalta 
uudistetaan virasto- ja lautakuntarakennetta. Tehtävää 
varten asetettiin johtajistokäsittelyssä 9.10.2013 työ-
ryhmä, joka on tuottanut jatkotyötä varten teknisen 
puolen organisaation ja toimintojen nykytilan kuvauk-
sen. Kaupungin vuoden 2014 talousarvion mukaan 
kaupunginhallitukselle esitetään kesäkuuhun 2014 
mennessä aikataulu ja päätöksenteon eteneminen tek-
nisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien 
uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta. Esityksen 

2010 2011 2012 2013
Tuottavuus 100 % 97,30 % 109,40 % 109,40 %

2010 2011 2012 2013
Lupapäätökset, kpl 2 511 2 786 2 640 2 647
Erityissuunnitelmat, kpl 38 299 42 840 41 004 40 935
Katselmukset, kpl 15 718 16 509 15 804 15 581
Vastaavat työnjohtajat 4 254 4 141 3 836 3 875

Tutustumassa rakennustyömaahan Töölönlahdella.
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Henkilöstöraportt i 
 
Rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö on varatuo-
mari, valtiotieteen maisteri Lauri Jääskeläinen. Viras-
tossa on kolme osastoa, joita johtavat osastopäälliköt. 
Yleisen osaston osastopäällikkönä toimii hallintopääl-
likkö, oikeustieteen maisteri Mikko Salmela. Kaupun-
kikuvaosastoa johtivat va.yliarkkitehti, arkkitehti Juha 
Veijalainen 28.2.2013 saakka ja yliarkkitehti, arkkitehti 
Henna Helander 1.3.2013 alkaen. Rakennusteknisen 
osaston päällikkönä toimii yli-insinööri, diplomi-in-
sinööri Kai Miller.

Rakennusvalvonnassa oli 118 (117 vuonna 2012) vaki-
naista työntekijää. Määräaikaisen henkilöstön määrä 
oli 7 (3). Työllistettyjä ei ollut (2).  Henkilötyövuosia 
kertyi 106 (112).

Viraston vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 51,5 vuot-
ta (51,0) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 
40,6 vuotta (47,0). Henkilöstöstä oli naisia 48,3 % (50,8 
%) ja miehiä 51,7 % (49,2 %). Eläkkeelle jäi 4 henkilöä, 
palveluksesta erosi 1 (1) henkilö ja 2 henkilöä kuoli. 
Osa-aikaeläkkeellä oli 1 (4) henkilö. Uusia henkilöitä 
otettiin vakinaiseen palvelukseen 4 (5).  Henkilöstöstä 
saavuttaa vuosina 2013–2023 henkilökohtaisen eläke-
iän 49 henkilöä.

Työhyvinvointikysely henkilöstölle suoritettiin vuon-
na 2012, sitä ennen kyselyt ovat olleet vuosina 1995, 
1997, 2000 ja 2003–2011 vuosittain. Sairauspäiviä oli 
2 259 (1 324). Työterveyshuollosta vastaa kaupungin 
työterveyskeskus, jossa on työterveyshoitajana ja -lää-
kärinä nimikkohenkilöt.

Virasto panostaa henkilökunnan kehittymiseen ja hy-
vinvointiin. Henkilöstön koulutuspäiviä oli 961 (680).

Viraston henkilökuntakerho Leimaus edistää terveitä 
ja liikunnallisia elintapoja ja huolehtii monin tavoin 
henkilöstön työkyvyn ylläpitämisestä. Liikunta on yh-
distyksen vakiintunein toimintamuoto. Leimauksella 
on omat tennis-, sulkapallo-, keilailu-, naistenkymppi-, 
suunnistus-, kirkkovenesoutu-, petanque-, golf- ja säh-
lyporukkansa, joiden toimintaa tuetaan. 

Kulttuuritarjontaa edustivat Kaupunginteatterin 
”Hotelli Paradiso” -näytelmä ja palatsien loistetta käy-
tiin aistimassa Ateneumissa ”Linnan aarteet” -näyt-
telyssä. Alkukesästä pidettiin perinteinen kevätjuhla, 
tällä kertaa Sandron Kulmassa Kalliossa. Viraston suu-
ren suosion saanut kulttuuripainotteinen tyhy-päivä 
toteutettiin tällä kertaa bussi- ja kävelyretkenä Lohjan 
ympäristöön. Viraston perinteiset pikkujoulut järjestet-
tiin Kansallisteatterissa, jonka lämpiötiloissa nautittiin 
jouluinen ateria, käytiin katsomassa ”Ovista ja ikku-
noista” -näytelmää ja jatkot ”jorattiin” Lavaklubilla. 
Virastolaisilla oli myös mahdollisuus osallistua viras-
tossa käynnistetyn ruotsin kielen harrastusta ja oppi-
mista edistävän ryhmän, ”Svenska Klubbenin”, toimin-
taan. Ryhmä vieraili taidenäyttelyissä, joissa saatiin 
ruotsinkielinen opastus, teki kaksi ruotsinkielistä kau-
punkikävelyä Kallioon, Alppilaan, Vallilaan ja Sörnäisiin 
kirjailija Kjell Westön johdolla sekä järjesti keskuste-
lutilaisuuksia ajankohtaisista kaupunkisuunnittelun ja 
rakentamisen kysymyksistä ruotsinkielisen kirjallinen 
johtaja Tapani Ritamäen johdatuksella. Virastossa jo 
vuosia toiminut italian kielen kerho jatkoi toimintaan-
sa Sointu Syväojan toimiessa opettajana. 

Svenska Klubbenin kaupunkikävelyllä Kjell Westö kertoi Helsingin 
historiasta.

Viraston joukkue osallistui kaupungin virastojen väliseen kirkkove-
nesoutukilpailuun.
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TULOT
Vuosi Kaikki tulot € Rakennusvalvonta- Muut tulot %

maksut %
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
2013 8 723 928 97 3

MENOT
Vuosi Kaikki menot € Henkilöstömenot % Eläkemenot % Vuokrat % Muut  %
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
2013 8 604 983 65 20 7 8

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

kaikista menoista ilman 
 menoista % eläkkeitä%

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
2013 2 0 101,4 123

Talous
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It was not hard to predict slightly less volume of 
construction in 2013. A small surprise was that towards 
the end of the year you could see small spike in the 
number of applied building permits. Building permits 
equivalent to 2.8 million cubic meters which is about 
0.5 million cubic meters less than in normal years. 
 
Department’s economic outcome was good. 
Expenditures were at the same level with the previous 
year and revenues surprisingly grew by 2 percent. 
Revenues exceeded expenditures. 
 
City Council approved in April a new strategy program 
2013 - 2016 for the entire city. Building control will 
continue to promote the goals that already have 
been in focus for many years. The digital customer 
service has been the most important issue. Because 
the integration failure of the current operational 
data system to city’s document control system the 
department can again concentrate on creating a 
functioning electronic building permit application 
system. The work will take at least two years. 
 
Residential construction has an important role 
throughout the development of the city. Housing 
price level has risen in Helsinki and is considerably 
higher than in other parts of the country. However 
there are wide variations in prices between different 
neighborhoods in Helsinki. With the leadership of 
Deputy Mayor many opportunities were researched 
to make the city’s own processes smoother in housing 
production. Building Control Department has started a 
project to develop the concept for Helsinki apartment 
building. The model comes from the Helsinki detached 
house which was launched a few years ago. The aim 
is to promote high-rise construction that is of good 

for a building permit for repair and alteration works. 
There are some exceptions in these regulations but the 
key is to take care of the building conservation. 
 
The government has decided to reform the operation 
of building inspection. The idea is to create larger 
units independent from the ongoing municipal reform. 
Helsinki Building Control is the largest in its field. 
The department will be there in some form when the 
government and the ministry begin the renewal. For 
the department’s future it is important that personnel 
take care of their skills at all times. It is gratifying that 
the personnel desire for education is in sight. 
 
Lauri Jääskeläinen  
Head of the Building Control Department

Tellinki celebrated its one year anniversary. In the pictures Virpi Vartio, Pirjo Malm-Kastinen, Paula Roine and Pentti Saavalainen.
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Summary of  the year 2013

Architect Henna Helander started 
as the Chief of Architectural 
Division on the 1st of March, 2013.

quality but not too 
costly. 
 
Different kinds of 
building renovations 
are expanding rapidly. 
Ministry of the 
Environment released 
regulations on the 
energy efficiency of 
the building repair 
and alteration work 
and they came into 
force in September. 
Opportunities of 
improving energy 
efficiency are examined 
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Organization of the Department

Building Control Commission

Building Control Department

Architectural Design Sub-committee

Structural Design Sub-committee

Architectural DivisionGeneral Division Building Works Division

Mechanical
Works

(HEPAC)

Adminis-
tration

Archives Infor-
mation 

Techno-
logy 

Structural
Works

TownscapeBuilding
Permits

Organization

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 
executive 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 first year of the present Commission.

The Chair of the Commission is Mr. Kauko Koskinen, 
M.Sc., M.Econ. (National Coalition Party) and the 
deputy chair is Ms. Tuula Paalimäki (The Greens of 
Finland). The commission members are listed above on 
page 7, with members in the left column and deputies 
on the right.

According to the Ordinance, the Building Control 
Commission makes the 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 
cityscape; this means that the permits for most minor 
housing projects are delegated to the Chief Architect.

The Commission also makes the decisions on 
alterations, conversions and renovations on 
historically or architecturally 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 
preparing permit applications and bringing them 
to the Building Control Commission. It also carries 
out site inspections and co-ordinates the general 
surveillance of the urban environment.

The senior staff of the Department also has the 
authority to decide on certain permits and matters 
such as the approvals of the foremen.
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