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Kuvat
 
Kansikuva: Helsingin kaupungin aineistopankki /  
Vladimir Pohtokari. Uudisrakennuksia Jätkäsaaressa. 
 
Tämä sivu: Helsingin kaupungin aineisto-
pankki /  Vladimir Pohtokari. Rakennusmiehet 
Länsisatamassa.



 

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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Julkinen talous kiristyy, mikä näkyy suoraan kulutus-
kysynnän heikkenemisenä. Samaan aikaan Helsingin 
väkiluku jatkaa voimakasta kasvuaan. Uusia asuntoja 
tarvitaan, ja niitä myös pääkaupunkiseudulle raken-
netaan, vaikka asuntoa tarvitsevien rahoitustilanne 
vaikeutuu. 

Asuntorakentamisen vilkkaus Helsingissä yllätti ehkä 
kaikki. Myönnettyihin lupiin sisältyi runsaat 5 400 
uutta asuntoa. Joukossa on käyttötarkoitusmuutoksia, 
jotka ovat viime vuosina yleistyneet voimakkaasti. 
Tyhjilleen jääneitä toimisto- ja osin jopa tehdastiloja 
muutetaan asumiseen.

Kun myös korjausrakentaminen on jatkunut vilkkaana, 
on viraston työllisyys ollut taattu. Vakanssipuolella on 
pienoisena yllätyksenä ollut vasta hiljattain virastoon 
tulleiden nuoren polven ammattilaisten hakeutuminen 
virastosta muihin tehtäviin. Syyt ovat osin olleet hyvin 
ymmärrettäviä ja liittyneet muun muassa pääkaupun-
gin korkeisiin asumiskustannuksiin.

Virasto teki historiansa ilmeisesti parhaan taloudelli-
sen tuloksen. Ylijäämää kertyi lähes 3 miljoonaa euroa. 
Viraston tehtävänä ei ole tuottaa voittoa, mutta raken-
tamisen suhdanteiden äkkikäännöksissä talous tulee 

Verkschefens översikt

Den offentliga ekonomin stramas åt och därmed försämras 

invånarnas möjligheter att konsumera. Samtidigt växer 

invånarantalet i Helsingfors, vilket betyder att det behövs flera 

bostäder.

Bostadsbyggandet i Helsingfors var livligare än väntat 

under året. Bland de beviljade loven uppgick antalet nya 

bostäder till dryga 5400. I antalet ingår ändringar av 

användningsändamålet, vilka har blivit mera allmänna under 

de senaste åren.

jatkossakin vaihtelemaan. Hyviä vuosia voi nopeasti 
seurata huonot vuodet. Tavoiteltavana voikin pitää, 
että pitemmällä aikavälillä pystytään tuloilla katta-
maan menot. Jatkossa tavoite on sitäkin tärkeämpi, 
koska monen vuoden keskustelujen jälkeen virasto on 
siirtynyt vuoden 2015 alusta nettobudjettiin. 

Viraston kuudennen kerroksen yhdistetty informaa-
tio- ja neuvontapiste Tellinki tuli syksyllä toimineeksi 
kaksi vuotta. Sähköiseen maailmaan voimakkaasti 
siirtynyt arkisto toimii samassa yleisöä palvelevassa 
tilassa. Myös Tellinki on tehostanut sähköistä toimin-
taansa säännöllisesti ilmestyvien ajankohtaistiedottei-
den kautta. Viraston toimintaa on jo vaikea kuvitella 
ilman Tellinkiä. Sekä ammattilaisille että enemmän 
maallikoille suunnatut informaatiotilaisuudet ovat 
samoin vakiinnuttaneet asemansa. Enimmillään satoja 
kuulijoita keräävät puolipäiväseminaarit on pystytty 
järjestämään kustannustehokkaasti Tellingin ja yhteis-
työtahojen organisoimina.

Sähköisen maailman läpimurto näkyy myös organisa-
torisina uudistuksina. Arkisto ja tietotekniikka yhdis-
tyivät yleisen osaston tietopalveluyksiköksi. Muutos 

Även reparationsbyggandet har varit fortsatt livligt, så verkets 

sysselsättning har varit garanterad. Överraskande för verkets 

personal har varit att många unga sakkunniga har lämnat 

verket för andra uppgifter. En mycket förståelig orsak har varit 

för höga boendekostnader i huvudstadsregionen.

Verkets ekonomi var rekordbra, med ett överskott på nästan 

3 miljoner euro. Verkets uppgift är inte att ackumulera vinst, 

utan målet är att verket på längre sikt kan täcka alla sina 

kostnader med intäkter. I fortsättningen är denna balans 

ännu viktigare, eftersom verket från och med år 2015 är 

nettobudgeterat.

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaarin yleisöä. 
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poiki uuden toimintasäännön, johon saatiin mukaan 
myös kaupunkikuvaosaston tulevien muutosten 
raamit. Sähköistä lupahakemusmaailmaa valmisteltiin 
osana valtakunnallista Lupapiste.fi-pilvipalvelukon-
septia. Ensin pilotoidaan alkuvuodesta 2015, jotta 
saadaan riittävä varmuus toiminnan sujuvuudesta 
sekä asiakkaiden että viraston työntekijöiden kannal-
ta. Sähköinen asiointi tulee olemaan lähes mullistava 
parannus perusprosessien hallinnoinnissa.

Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin rakennusval-
vontaa läheisesti koskevilta osin jo alkuvuodesta 2014. 
Ympäristöministeriön tarkoitus oli antaa lain muu-
tokseen liittyvät uudet asetukset ennen juhannusta. 
Aikataulu lähti venymään, eikä asetuksia saatu vuoden 
2014 aikana. Tilanne oli osin sekava. Kysymys on 

pätevyyksistä ja kelpoisuuksista, joihin aina on liittynyt 
rakennusalan eri toimijoiden piirissä eri suuntiin me-
neviä intohimoja. Asetukset on nyt annettu ja tulevat 
voimaan 1.6.2015.

Kun myös monet muut, sekä kaupungin omat että 
valtiovallan käsissä olevat uudistushankkeet ovat 
aikataulullisesti venyneet, on viraston henkilökunnalta 
vaadittu kärsivällisyyttä. Teknisille hallintokunnil-
le, mukaan luettuna rakennusvalvonta, kaavaillaan 
yhteistä toimitilaa. Uudessa yhteisessä rakennuksessa 
työ muuttuisi monitoimitilojen myötä.  Hallintokuntien 
rajat madaltuisivat, minkä pitäisi helpottaa yhteistyötä 
ja vähentää päällekkäisyyksiä.

Virasto ja sen työntekijät ovat kiitettävästi säilyttäneet 

Elektroniska tjänster är framtidens melodi. Både verkets 

serviceställe Tellinki och arkivet har satsat starkt på e-service. 

Samtidigt har man också kunnat ordna informationstillfällen 

och seminarier, vilka som bäst har lockat många hundra 

åhörare.

E-tjänsternas betydelse syns också genom organisatoriska 

reformer. Arkiv- och IT-enheterna fusionerades vid årsskiftet 

till en informationstjänstenhet. Från och med februari 2015 

använder verket – till en början på prov – den riksomfattande 

tjänsten Lupapiste.fi, som möjliggör elektronisk handläggning 

av bygglov.

Den omfattande ändringen av markanvändnings- och 

bygglagen trädde i kraft 1.9.2014. Miljöministeriets avsikt 

var att utfärda de kompletterande förordningarna före 

midsommar. Förordningarna har nu utfärdats och träder i kraft 

1.6.2015.

Också många andra av både stadens egna och statsmaktens 

planerade reformer har skjutits upp, men verkets personal 

har lyckligtvis haft tålamod. Bland annat planerar man ett 

gemensamt hus för de tekniska ämbetsverken i Helsingfors. 

Det nya huset skulle ge möjligheter att förbättra samarbetet 

mellan ämbetsverken och att ta i bruk helt nya arbetssätt.
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Rakennuslupia myönnettiin kantakaupungin vanhoille satama-alueille. Kuvan taustalla on Jätkäsaaren uusia rakennuksia.
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Verket välkomnar sektorns nya biträdande stadsdirektör Anni 

Sinnemäki att tillsammans med byggnadstillsynen och dess 

personal utveckla stadens framtid.

1.4.2015 Lauri Jääskeläinen

Talouden taantumasta huolimatta korjausrakentaminen piti viraston 
henkilöstön kiireisenä vuonna 2014. Rakennusvalvonnassa kiinnitet-
tiin erityistä huomiota muun muassa kosteudenhallintaan.
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malttinsa. Sektorin uuden apulaiskaupunginjohtajan 
Anni Sinnemäen johdolla rakennusvalvonta suhtautuu 
luottavaisesti tehtäviinsä ja niiden edelleen kehittämi-
seen. Rakentamista ja korjaamista riittää kasvavassa 
Helsingissä.

1.4.2015 Lauri Jääskeläinen

Rakennuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä Minna Mättö ojentaa kukat rakennuslautakunnan puheenjohtaja Kauko Koskiselle hänen 75-vuo-
tispäiviensä kunniaksi. Oikeanpuoleisessa kuvassa ovat tammikussa 2015 toimikautensa päättänyt apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä 
sekä virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen.
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Rakennuslautakunnan kokoonpano vuonna 2014

jäsen               puolue varajäsen                   
Kauko Koskinen  Kok. Merja Sohlberg  
DI, KTM, kiinteistöneuvos  ekonomi, hallitusammattilainen 

Tuula Paalimäki  Vihr. Maria Nordin  
arkkitehti    arkkitehti         

Johanna Ahonen  Kok. Jorma Loimukoski 
toimitusjohtaja   lakiasiainjohtaja, VT  
Timo Tossavainen Kok. Mirja Halonen  
yhteysjohtaja   vakuusasiantuntija

13.3.2014 saakka

Tapio Klemetti
KTM, toimitusjohtaja

14.3.2014 alkaen      
Jaana Aaltonen  SDP Tapani Salonen
viestintäjohtaja   toimitusjohtaja

24.9.2014 saakka

Pirjo Kivistö
25.9.2014 alkaen      

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 nelivuotiskau-
deksi rakennuslautakunnan jäsenet ja kulle-
kin henkilökohtaisen varajäsenen. Nykyisen 
yhdeksänjäsenisen lautakunnan toimikausi 
alkoi tammikuussa2013. Lautakunnan pu-
heenjohtajana toimi DI, KTM, kiinteistöneu-
vos Kauko Koskinen (Kok) ja varapuheenjoh-
tajana 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. 
 
Rakennuslautakunta kokoontui kokousaika-
taulun mukaisesti 25 kertaa, pääsääntöisesti 
joka toisena tiistaina. Rakennuslautakunta 
teki yhteensä 446 päätöstä (411 päätöstä 
vuonna 2013), joista rakennusasioita koskevia 
päätöksiä oli 234 (208) ja yleishallinnollisia 
asioita koskevia päätöksiä 212 (203). 
 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa toimi Tuomas Kurttila 14.4.2014 asti ja  
Jorma Bergholm 15.4.2014 lähtien sekä vara-
edustajana Tarja Tenkula 1.9.2014 asti ja Osku 
Pajamäki 2.9.2014 lähtien. 
 
Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi ra-
kennuslakimies Minna Mättö. Sijaisina olivat 
rakennuslakimiehet Pentti Ruuska ja Juha 
Vehviläinen.

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
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Toimintavuonna yksittäisiä lupa-asioita olivat mm.:
• vanhan tennishallin muuttaminen asuintaloksi  
 Ullanlinnassa
• Ravintolakoulu Perhon lisärakennus Etu-  
 Töölössä
• toimistotalon rakentaminen Pasilassa
• Eduskunnan päärakennuksen peruskorjaus  
 Etu-Töölössä
• Lauttasaaren liikekeskus

• senioriasumisen ryhmärakennuttamishanke  
 Länsi-Satamassa
• Jätkäsaaren kongressihotelli ja kongressikes- 
 kus Länsi-Satamassa
• Kalasataman liikekeskus ja kaksi asuinkerros- 
 taloa Sörnäisissä
• Maunulan työväenopisto, kirjasto ja nuoriso- 
 talo Oulunkylässä
• puurakenteiset asuinkerrostalot Pukinmäessä

Teknillisen neuvottelukunnan kokoonpano  
vuonna 2014
 

jäsen    varajäsen        

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

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

Henna Helander                 Juha Veijalainen
yliarkkitehti                 lupayks. päällikkö, arkk.       

Esko Rantanen                 Katja Seppälä
johtava palotarkastaja                    vanhempi palotarkastaja     

Markku Viinikka                 Teemu Holmen
johtava erityisasiantuntija                    terveysinsinööri

 31.5.2014 asti                     31.5.2014 asti           

Päivi Vepsäläinen                 Arto Mäkinen
johtava ympäristötarkastaja                    ympäristötarkastaja

 1.6.2014 lähtien                     1.6.2014 lähtien          

Simo-Pekka Valtonen                 Juha Elomaa
toimitusjohtaja, DI                     yksikönjohtaja, DI           

Hannu Martikainen                Seppo Markkanen
projektipäällikkö                              suunnittelupäällikkö           

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokoonpano  
vuonna 2014 

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

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

Annukka Lindroos  Matti Kaijansinkko
asemakaava-arkkitehti  projektipäällikkö, arkk.

    Mikko Reinikainen
    projektipäällikkö, arkk.   

    Hanna Pikkarainen
    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
yksikön päällikkö   tutkija       

Tuula Pöyhiä   Antti Luutonen
arkkitehti    arkkitehti       

Juha Huuhtanen    Riina Palva
arkkitehti    arkkitehti       

Neuvottelukunnat 

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.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta / 
Stadsbildskommission

Kaupunkikuvaneuvottelukunta seuraa kaupunkikuvan 
kehitystä ja erityisesti rakentamisen vaikutusta siihen, 
edesauttaa hyvän kaupunkikuvan muodostumista 
sekä antaa lausuntoja yksittäisistä rakentamistoimen-
piteistä.
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Erinäiset valvontatoimenpiteet 2013 2014 Muutos-%
Kirjalliset ilmiannot 235 206 -12

Länsi-Helsinki 127 98 -23
Itä-Helsinki 100 111 11

Kehotukset 121 72 -40
Länsi-Helsinki 35 33 -6
Itä-Helsinki 86 39 -55

Hallintopakkoasiat 79 21 -73
Länsi-Helsinki 29 8 -72
Itä-Helsinki 50 13 -74

Paikallakäyntien jakautuminen Länsi-Helsinki
Turvallisuus 23 23
Määräaikainen lupa 0* 8
Luvaton rakentaminen 49 101
Suojellut rakennukset 163 269
Epäsiisti kiinteistö 22 33
Hulevedet 0 3
Valvontakatselmukset (KMK ja HAL) 0* 32

Itä-Helsinki

* Itä-Helsingin puolella määräaikainen lupa ja valvontakatselmukset on sijoitettu pääsääntöisesti luvattomaan 
rakentamiseen.

Rakennustyönaikainen valvonta

Toimitetut katselmukset ja tarkastukset 2013 2014 Muutos %
Kaikki yhteensä 15581 15638 0
Aloittamisilmoitukset 930 1026 10
Aloituskokoukset 931 973 5
Pohjakatselmukset 890 765 -14
Rakennekatselmukset 3613 3426 -5
Ilmanvaihtokatselmukset 2464 2376 -4
Vesi- ja viemärilaitteistokatselmukset 2505 2394 -4
Loppukatselmukset 3348 3719 11
Paikallakäynnit 528 552 5
Muut tarkastukset 372 407 9

Hyväksytyt vastuulliset työnjohtajat 2013 2014 Muutos %
Yhteensä 3875 4138 7
Vastaavat työnjohtajat 1932 2112 9
Vesi- ja viemärilaitteistotöiden työnjohtajat 1138 1179 4
Ilmanvaihtotöiden työnjohtajat 799 832 4
Muiden erityisalojen työnjohtajat 6 15 250

Toimitetut erityissuunnitelmat 2013 2014 Muutos %
Kaikki yhteensä 40935 44099 8
Pohjatutkimukset 383 425 11
Rakennesuunnitelmat 22200 22464 1
Ilmanvaihtosuunnitelmat 5911 6552 11
Vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat 10697 11360 6
Piha‑, väritys- ja detaljisuunnitelmat 84 83 -1
Muut 1660 3215 94

Kaikki valmistuneet rakennukset 2013 2014 Muutos %
Rakennusten lukumäärä 637 662 4
Rakennusten tilavuus milj. m3 2,27 2 -12

Valmistuneet asuinrakennukset 2013 2014 Muutos %
Rakennusten lukumäärä 564 590 5
Rakennusten tilavuus milj. m3 1,62 1,45 -10
Asunnot yhteensä 4556 3980 -13
Asuinhuoneistoala m2 310756 284927 -8

Jatkuva valvonta
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Viraston muu toiminta

Vuotta 2014 koskeneet tavoitteet

Virasto tarkisti kunnallista vaalikautta koskevaa toi-
mintasuunnitelmaansa sen jälkeen, kun kaupungin-
valtuusto oli hyväksynyt koko kaupungin strategiat. 
Viraston tarkennetut tavoitteet vuosille 2014–2017 
ovat seuraavat:

Asiakas
• Hyvällä ohjauksella ja yhteistyöllä keskitasoa  
 laadukkaampaa rakentamista ja kaupunki- 
 ympäristöä
• Proaktiivinen palvelu- ja asiointimalli

Talous
• Tehokas sähköinen asiointi
• Nettobudjetoitu virasto

Prosessit
• Osastorajat ylittävä yhteistoiminta
• Toimintaprosessien tehostaminen
• Subdelegointi käyttöön

Henkilöstö
• Toimiva johtamisjärjestelmä
• Ammattiosaamisen johtaminen
• Työhyvinvoinnin paraneminen

Tulospalkkiojärjestelmä (hyväksytty virastopäällikön 
päätöksellä 26.3.2014) tulostavoitteineen  johdettiin 
viraston tavoitteista sekä virastotason että osastota-
sojen tuloskorteista.

Tavoitteiden toteutuminen

Tulostavoitteet toteutuivat edellisvuotta (2013) pa-
remmin. Asiakaskyselyssä tutkittiin seuraavia viraston 
palvelualueita, joissa asiakaslähtöisyyden tuloksiksi 
saatiin (asteikolla 1–5): 

• lupasihteereiden palvelu 4,24
• erityissuunnitelmien ajanvarauspalvelu 3,90
• arkistopalvelu 4,13
• Info-puhelinpalvelu 3,50
• Info-palvelupiste 4,38
• Tellingin Tietotori 3,86.

Esimerkiksi arkiston palvelu oli kyselyn mukaan paran-
tunut merkittävästi verrattuna edelliseen vastaavaan 
kyselyyn vuonna 2006, jolloin asiakaspalvelun sujuvuus 
oli 3,36. Luonnollisena selityksenä on hyvin toimiva 
arkiston sähköinen piirustuspalvelu Arska, johon on lii-
tetty myös luottokorttiominaisuus. Yleisesti toivotaan 
joustavampia asioimisaikoja, sähköistä ajanvarausta 
ja yleistä positiivisuutta asiakaspalveluun. Sähköinen 
ajanvaraus tulee toteutumaan osana Lupapiste.fi-
kokonaisuutta. 

Prosessien sujuvuuden osalta tulostavoitteet koskivat 
lupiin liittyvän lausuntoprosessin sujuvoittamista kau-
punkimittausosaston sijainnin tarkistustodistuksen 
osalta sekä vähäisten poikkeamisten käsittelyn yksin-
kertaistamista. Molempiin on saatu luotua aiempaa 
kevyemmät menettelyt.

Substanssipuolella on osana tulospalkkiojärjestelmää 
keskitytty muun muassa rakennustyönaikaiseen kos-
teudenhallintaan. Tavoite on ollut monihallintokuntai-
nen (rakennusvalvonta, HKR-Rakennuttaja, Tilakeskus 
ja asuntotuotantotoimisto). On saatu aikaiseksi viran-
omaistoiminnan prosessikuvaus ja menettelytapaoh-
je, jota on jalkautettu työmaavalvontakäytäntöihin. 
Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvon-
tojen kesken päätettiin Helsingissä pidetyssä kokouk-
sessa helmikuussa järjestää syksyllä 2014 kosteuden-
hallinnan osalta täsmäyllätysisku rakennustyömailla. 
Isku toteutettiin (mutta vain kuudessa kaupungissa) 
15. – 16.9.2014. Helsingissä tarkastettiin yhteensä 127 
työmaata. Niistä 117:ssä ei löytynyt huomautettavaa. 
Yllätysiskun tuloksista raportoitiin kosteudenhallinta-
seminaarissa Helsingissä 9.10.

Henkilöstöpuolella keskeisin tavoite liittyi osaamisen 
kehittämiseen. Marraskuun loppuun mennessä koko 
henkilökunta vastasi osaamiskartoitusta koskevaan 
sähköiseen kyselyyn. Kyselyn tulokset ovat pohjana, 
kun vuodenvaihteen jälkeen käydään kehittämiskes-

Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus myönsi virastopäällikkö Lauri 
Jääskeläiselle vuoden 2014 UICB:n Rakennustietopalkinnon tunnus-
tuksena hänen pitkäjänteisestä toiminnastaan rakennusvalvontavi-
ranomaisten työn yhtenäistämiseksi.
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kustelut ja niiden yhteydessä määritellään henkilökoh-
taiset kehittymissuunnitelmat.

Palkkioiden rahoitus onnistui. Koska virasto ei vielä 
vuonna 2014 ollut nettobudjetissa, muodostui rahoitus 
menosäästöjen kautta. Viraston menoista valtaosa (83 
%) on henkilöstömenoja, vuokrien muodostaessa n. 8 
% ja pakollisten atk- ja muiden palvelumaksujen (mm. 
Talpa, Palmia ja puhelin sekä työterveys) n. 5 %. Ainoa 
menoerä joka teoriassa voi joustaa ovat henkilöstö-
menot, ja nekin vain sitä kautta että osa vakansseista 
pidetään täyttämättä. Vakansseja oli poikkeuksellisen 
paljon auki, koska henkilöstön vaihtuvuus oli enna-
koitua suurempaa.  Virkojen täyttöprosessit kestävät 
minimissäänkin monta kuukautta. 

Tuottavuutta ja lupien käsittelyaikaa koskevat ta-
voitteet toteutuivat osittain. Lupien käsittelyaikaa 
koskevan sitovan toiminnallisen tavoitteen ylittämistä 
koskevasta tulostavoitteesta saavutettiin osa: 15 %:n 
painoarvosta 6 %. Tuottavuuden parantamista koskeva 
tavoite verrattuna vuoteen 2014 oli 4 %. Kun tuotta-
vuus parani 2,47 % tuotti se tulospalkkiomielessä 6,25 
% 10 %:sta. Koko tulospalkkiojärjestelmästä toteutui 
87,25 %, mitä voi pitää hyvänä tuloksena.

Sähköinen E-hakemusprojekti etenee osana valtakun-
nallista Lupapiste-pilvipalvelua suunnitellulla tavalla. 

 Vuosi 2014 muutoin

Rakentaminen oli vilkkaampaa kuin vielä alkuvuo-
den perusteella ennakoitiin. Erityisesti asuinraken-
tamisen osalta vuosi oli yllätyksellisen positiivinen. 
Myönnettyihin lupiin sisältyi yli 5 400 asuntoa, mikä 
oli yli 2 000 asuntoa enemmän kuin vuonna 2013. 
Valmistuneiden asuntojen määrä, hiukan alle 4 000, oli 
sen sijaan 12 % vähemmän kuin vuonna 2013.

Korjausrakentamisen kasvu jatkuu. Korjaaminen 
painottuu erityisesti linjasaneerauksiin (putkiremont-
teihin), joita hoidetaan rakennusteknisen osaston talo-
tekniikkayksikössä.

Taloudellisesti vuosi 2014 oli viraston lähiajan historian 
paras. Tuloja kertyi 2,87 miljoonaa euroa enemmän 
kuin olivat käyttömenot. Menot alittivat hienoisesti 
talousarvion.

Viraston e-uutiskirjeet ovat lyöneet itsensä läpi. 
Vuonna 2014 ilmestyi yhteensä 10 ajankohtaisia asioi-
ta käsittelevää sähköistä uutiskirjettä. Yhteystietonsa 
jättämällä kirje lähetetään automaattisesti. Kirjeissä 
käsitellään rakennusvalvonnan kuulumisia laajem-
minkin kuin vain Helsingin osalta. Uutiskirje on eräs 
osa pääkaupunkiseudun kuntien rakennusvalvonnan 
tiivistyvää yhteistyötä. Virasto isännöi 3.4. kaikkia pää-
kaupunkiseudun kuntien rakennusvalvontayksiköitä 
koskevan seminaarin Suomenlinnassa.

”Kaupunkikuva murroksessa” -nimisessä seminaarissa 
Helsingin kaupungintalolla 24.4. käsiteltiin lukuisien 
alustusten kautta Helsingin rakentumisen historiaa, 
nykypäivää ja tulevaisuutta. Seminaarin järjestämisen 
eräänä aiheena oli kaupunkikuvaneuvottelukunnan 
edeltäjineen jatkunut 90-vuotinen toiminta. Seminaari 
päättyi juhlavaan pienimuotoiseen vastaanottoon 
Vanhan raatihuoneen Empire-salissa.

Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen) rakennusvalvonnat järjestivät pientalo-
rakentamisen ammattilaistilaisuuden 19.11. Hotelli 
Presidentissä. Paikalla oli parisataa kuulijaa. Vielä suu-
rempi yleisö osallistui viraston ajankohtaistilaisuuteen 
2.12. Savoy-teatterissa. Tilaisuudessa muun muassa 
ympäristöministeriön edustajat alustivat syksyllä voi-
maan tulleista lainsäädännön muutoksista. 

Rakennuslautakunnan kevätretkellä tutustuttiin Kalasatamaan. Kuvassa ovat Marjukka Haavisto ja Pertti Kiviniemi.
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (41/2014) koskee 
rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, ra-
kennuksen suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennus-
työnjohtoa, rakennuslupahakemusta ja rakentamisen 
viranomaisvalvontaa. Suunnittelutehtävien ja raken-
nustyön johtotehtävien vaativuusluokissa siirryttiin yh-
denmukaiseen neliportaiseen luokitteluun, jossa poik-
keuksellisen vaativa taso on tarkoitettu harvoin sovel-
lettavaksi. Samoja teemoja käsiteltiin jo alkuvuodesta 
ystävänpäivänä 14.2. virastossa pidetyn Tietopäivän 
lukuisissa tietoiskuissa.

Lainmuutosta (41/2014) täydentävät asetukset oli alun 
perin määrä saada voimaan samanaikaisesti lainmuu-
toksen voimaantulon, 1.9.2014, kanssa. Asetusten 
ja ohjeiden valmistuminen on kuitenkin viivästynyt. 
Viivästymisen johdosta ei virasto lähtenyt vielä syk-
syllä uudistamaan omaa asiakokonaisuutta koskevaa 
ohjeistustansa.

Maankäyttö- ja rakennuslakia täydennettiin myös 
uudella hulevesiä koskevalla 13 a -luvulla (682/2014). 
Hulevesiä koskevan luvun säännösten noudattamista 
valvovaa viranomaista ei Helsingissä ole vielä päätet-
ty. Ratkaisu hulevesiviranomaisesta tapahtuu johto-
sääntötasolla. Kysymystä selvitetään myös Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY:n toimesta, koska 
vesihuoltopalvelut hoidetaan nykyään seudullisesti. 
Jokainen kunta joutuu kuitenkin määrittämään, mikä 
toimielin voi esimerkiksi antaa määräyksen hulevesistä 
aiheutuvan haitan poistamiseksi. 

Seutua koskeva mahdollinen metropolihallintokysy-
mys siirtyi poliittiseen käsittelyyn vasta loppuvuo-
desta. Hallituksen laaja esityspaketti saattaa kaatua 
aikapulaan. Huhtikuun eduskuntavaalien johdosta 
lainsäädäntötyö katkeaa maaliskuun 2015 alussa.

Teknisten virastojen yhteistä toimitilahanketta jat-
koselvitettiin pitkin vuotta. Esillä ovat olleet sekä 
uudisrakennusvaihtoehdot että olemassa olevat tilat. 
Virkatyönä tehdyssä valmistelussa on uudisrakennus-
ta pidetty parempana vaihtoehtona. Hyvien kulku-
yhteyksien varrelta ei ole löydetty kohdetta, johon 
kaikki selvitystyössä mukana olevat hallintokunnat 
(rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteis-
tövirasto ja rakennusvalvontavirasto) voisivat muuttaa 
samanaikaisesti. Toimitilahanke on tarkoitus saattaa 
poliittiseen käsittelyyn kevätkaudella 2015.

Helsinki on työhyvinvointikyselyjen osalta siirtynyt 
käyttämään Työterveyslaitoksen Kunta 10 -tutkimusta. 
Aiemmin käytettiin Helsingin omaa tutkimusta. Kunta 
10 -tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja 
työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia 
henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin laaja-alaisesti 

Helsinki-kerrostalot suunnitellaan modulaarisiksi. Kuvassa on osa Hanna Vikbergin opiskelijatyötä.
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Yli-insinööri Kai Miller toimi puheenjohtajana rakennusalan ammat-
tilaisille suunnatussa kosteudenhallintaseminaarissa.
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ja tuottaa vertailutietoja eri kuntien välillä. Kunta 10  
-tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran Helsingissä 
syksyllä 2014, ja tuloksia saadaan kevättalvella 2015.

Osana asuntotuotannon sujuvoittamistyötä kehitettiin 
Helsinki-kerrostalokonseptia. Viraston alulle panemaa 
hanketta on viety eteenpäin yhdessä lukuisien muiden 
hallintokuntien sekä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin 
ja Muotoilun laitoksen kanssa. Hankkeella tähdätään 
toteutuskelpoisiin modulaarisiin kerrostalomalleihin, 
joita erityisesti voidaan käyttää täydennysrakenta-
misessa. Oppilastöinä syntyi neljä erilaista konseptia, 
joita on esitelty viraston palvelupiste Tellingissä sekä 
tiedotusvälineissä. Näyttely siirtyy huhtikuussa 2015 
kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytilaan 
Laiturille.

Teknisen puolen järjestelyihin voivat vaikuttaa aina-
kin valmisteilla oleva metropolihallinto, sosiaali- ja 
terveyspalvelu-uudistus sekä pääkaupunkiseudun kun-
tajakoselvitys. Laajemmin teknisen puolen ratkaisuihin 
voivat vaikuttaa myös käynnissä oleva kaupungin joh-
tamisjärjestelmän uudistus, jota valmistellaan kaupun-
ginhallituksen johtamisenjaostossa. 

Virasto kokeili ensimmäistä kertaa kesän vuosilomien 
keskittämistä. Valtaosa viraston työntekijöistä piti 
lomaa heinäkuun viikot 28 ja 29. Aiemmin kuukausia 
kestänyt tilanne, jolloin osa työntekijöistä on lomalla 
ja muut paikkaavat vajetta, saatiin järjestelyn avulla 
merkittävästi lyhenemään. Kokemukset kokeilusta 
olivat niin hyviä, että kesällä 2015 se laajenee käsittä-
mään kolme viikkoa.

Strategiatyö

Viraston johdon strategiatyötä jatkettiin Anna-Maria 
Teperin toimiessa ulkopuolisena asiantuntijana. Teperi 
osallistui laajennetun johtoryhmän sekä kevään että 
loppusyksyn seminaareihin. Myös koko viraston alku-
syksyn Visiopäivillä Teperi selosti tähänastista työtä.

Eri yhteyksissä on henkilöstö esittänyt muun muassa 
seuraavia kehitystarpeita:

• yhteistyön parantamista arjen työssä
• yhdessä hyväksyttäviä selkeitä tavoitteita
• tulkintojen parempaa löydettävyyttä ja tie- 
 donkulun parantamista
• tasaisempaa työtaakan jakamista.

Strategiatyön tuloksena on vuosille 2015–2017 valittu 
kolme painopistealuetta:

• prosessien mallintaminen ja kehittäminen
• tiedonhallinta ja linjaukset
• yhtenäinen virasto yhtenä resurssina.

Osastot ovat strategiatyön avulla täsmentäneet omia 
tuloskorttejansa.

Valitut painopisteet ovat olleet lähtökohtana, kun on 
valmisteltu tulospalkkiojärjestelmän tulostavoitteet 
vuodelle 2015. Strategiatyötä jatketaan vuonna 2015.

Markku Leinonen (edessä) vetää uutta tietopalveluyksikköä. 
Kuvassa taustalla on virastopäällikkö Lauri Jääskeläinen.
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Yleisellä osastolla muodostettiin arkisto- ja tietotek-
niikkayksiköistä uusi yhteinen tietopalveluyksikkö. 
Yksikön päällikkönä toimii Markku Leinonen, joka tuli 
tehtävään tietotekniikkayksikön päällikön paikalta. 
Arkistoyksikön päällikkö Olli Turunen siirtyi eläkkeelle.

Yksikkömuutoksen yhteydessä uusittiin viraston 
toimintasääntö. Toimintasääntöä valmisteltiin työ-
ryhmässä, jossa oli edustus kaikilta osastoilta ja 
henkilöstöstä. Toimintasäännössä vahvistettiin myös 
kaupunkikuvaosastolle kaksi yksikköä, jotka on tarkoi-
tus henkilömääriltänsä muodostaa suunnilleen yhtä 
suuriksi. Tällä hetkellä kaupunkikuvaosaston kaksi yk-
sikköä, lupayksikkö ja kaupunkitilayksikkö, ovat hyvin 
erikokoisia.

Teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamal-
lien uudistamista selvitettiin kansliapäällikkö Tapio 
Korhosen johtamassa työryhmässä, jossa myös raken-
nusvalvonta oli edustettuna. Työryhmä jätti raport-
tinsa kesäkuussa. Työryhmä totesi, että monet vireillä 
olevat hankkeet sivuavat teknisen puolen toimintaa. 
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Rakennusvalvontaviraston virastopäällikkö on vara-
tuomari, valtiotieteen maisteri Lauri Jääskeläinen. 
Virastossa on kolme osastoa, joita johtavat osasto-
päälliköt. Yleisen osaston osastopäällikkönä toimii hal-
lintopäällikkö, oikeustieteen maisteri Mikko Salmela. 
Kaupunkikuvaosastoa johtaa yliarkkitehti, arkkitehti 
Henna Helander. Rakennusteknisen osaston päällikkö-
nä toimii yli-insinööri, diplomi-insinööri Kai Miller.

Rakennusvalvonnassa oli 111 (118 vuonna 2013) vaki-
naista työntekijää. Määräaikaisen henkilöstön määrä 
oli 7 (7). Henkilötyövuosia kertyi 107,6 (106).

Viraston vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 52,1 vuot-
ta (51,5) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 38,9 
vuotta (40,6). Henkilöstöstä oli naisia 54,2 % (48,3 %) 
ja miehiä 45,8 % (51,7 %). Eläkkeelle jäi 3 (4) henkilöä, 
palveluksesta erosi 5 (1) henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä 
oli 1 (1) henkilö. Uusia henkilöitä otettiin vakinaiseen 
palvelukseen 5 (4).  Henkilöstöstä saavuttaa vuosina 
2014–2024 henkilökohtaisen eläkeiän 52 henkilöä (si-
sältäen 6 jo henkilökohtaisen eläkeiän saavuttanutta).
Työterveyslaitoksen järjestämä Kunta10 -kysely tehtiin 
henkilöstölle ensimmäistä kertaa syksyllä 2014. Sitä 
ennen työhyvinvointikyselyt ovat olleet vuosina 1995, 
1997, 2000 ja 2003–2012 vuosittain. Sairauspäiviä oli 
1 222 (2 259). Työterveyshuollosta vastaa kaupungin 
työterveyskeskus, jossa on työterveyshoitajana ja -lää-
kärinä nimikkohenkilöt.

Virasto panostaa henkilökunnan kehittymiseen ja hy-
vinvointiin. Henkilöstön koulutuspäiviä oli 720 (961). 
Viraston henkilökuntakerho Leimaus edistää viraston 
henkilökunnan jaksamista muun muassa tarjoamalla 
heille liikunta-, terveys-, harraste-, kulttuuri- ja hupiai-
heista ohjelmaa.

Liikunnan puolella on vuonna 2014 harrastettu perin-
teisiä lajeja tennis, sulkapallo, keilailu ja sähly. Lisäksi 

Leimaus osallistui Naisten Kymppiin ja kirkkovenesou-
tuihin.

Virastolaisten kuntoa ja terveyttä on edistetty myös 
alkuvuoden rappurallilla, joka kannusti käyttämään 
rappuja hissin sijaan. Toukokuussa urheiluhieroja Anna 
Rusthollkarhu piti Tellingissä kinkerimuotoisen ravin-
to- ja liikuntavalmennuksen, kesän liikuntaharrastuk-
sia ajatellen.

Vuoden 2014 tyhy-päivä järjestettiin kesäkuun alussa 
tutustumisretkenä puolustusvoimien käytössä ollee-
seen Vallisaareen, jossa oppaan johdolla tutustuttiin 
saaren historiaan ja luontoon. Sieltä suunnattiin enti-
seen miinanraivaussaareen Lonnaan, iltapäivää viettä-
mään hyvän ruoan ja mukavan yhdessäolon merkeissä.

Elokuussa juhlittiin lomalta palaamista syömällä jää-
telöä marjojen kanssa Tellingissä, samalla kun kuultiin 
esitys Katajanokanlaituriin kaavailluista rakennus-
projekteista. Tämän jälkeen käytiin kokeilemassa 
Katajanokan uuttaa maailmanpyörää ja ihailemassa 
Katajannokanlaiturilta avautuvaa merinäkymää.

Visiopäivillä Leimaus piti apuohjelmana virastolaisille 
visaisen kielikokeen, jossa vaadittiin rakennusvalvon-
nan sanaston osaamista pääosin rakennusalan slangik-
si ja ruotsiksi.

Keväällä tutustuttiin Vallisaareen. Kuvissa etualalla ovat Pirjo Malm-Kastinen, Pirkka Hellman ja Mika Vesterinen.
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Leena Jaskanen, Heli Virkamäki ja Sari Viertiö ovat matkalla 
Katajanokan maailmanpyörään.
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Lokakuussa käytiin Helsingin observatoriossa, oppi-
massa observatorion ja tähtitieteen historiasta sekä 
saamassa perustietoa tähtikuvioista.

Pikkujoulujen järjestelyvuorossa oli vuonna 2014 ra-
kenneyksikkö. Juhlat pidettiin marraskuun lopulla, 
Työpajankadun vanhalla teurastamolla, jossa syötiin 
hyvin ja tanssittiin orkesterin tahtiin. Ennen teuras-
tamolle lähtemistä nautittiin alkupalat Tellingissä ja 
kuunneltiin kauniita joululauluja kolmen nuoren laula-
jan esittäminä. Pikkujoulujen lisäksi viraston perintei-
nen jouluglögitilaisuus yhtä perinteisine piparkakku-
talokilpailuineen pidettiin viraston tiloissa 18.12.2014. 
Musiikillisesta annista vastasi Veli-Matti Kunnari.

Kulttuuripuolella käytiin helmikuussa Aleksanterin 
teatterissa katsomassa Irwin Goodmanin elämästä ja 
musiikista kertovaa näytelmää ”Irwin – ikuinen kapi-
nallinen”.

Myös Svenska Klubbenin puitteissa järjestettiin run-
saasti kulttuuritoimintaa, pääosin opastettujen tai-
denäyttelykäyntien muodossa. Huhtikuussa käytiin 

Tove Jansson -näyttelyssä Ateneumissa, syyskuussa 
Hilma af Klint -näyttelyssä Taidehallissa ja lokakuussa 
Edvard Munch -näyttelyssä Didrichsenin taidemuseos-
sa. Lisäksi tutustuttiin elokuussa Laiturin näyttelyyn 
”Eurooppa Helsingissä – aikatiloja nykyajassa” ja kuul-
tiin siitä Tore Tallqvistin luento, sekä nähtiin maalis-
kuussa näytelmän “I sista minuten” Svenska teaternis-
sa ja joulukuussa ”Kredit”-näytelmän Lilla teaternissa.

Svenska Klubbenin päätarkoitus on edistää virasto-
laisten ruotsin kielen suullista taitoa, etenkin raken-
tamiseen liittyvissä asioissa. Vuoden 2014 aikana 
Svenska Klubben kokoontuikin säännöllisesti keskus-
telemaan ajankohtaisista rakentamisen aiheista Tapani 
Ritamäen johdolla. Lisäksi on harjoiteltu käytännön 
ruotsintaitoja kääntämällä yhdessä viraston ohje naa-
purin kuulemisesta.

Italiaakin on virastossa opiskeltu, opettaja Sointu 
Syväojan ohjauksella. Italianharrastajat ovat kokoon-
tuneet viikoittain kartuttamaan osaamistaan kurssikir-
ja Bella vista 1:n avulla ja oppimaan lisää italialaisesta 
kulttuurista. Lukukaudet on päätetty italialaishenkisil-
lä nyyttikesteillä.
 

Visiopäivillä tutustuttiin merelliseen Jätkäsaareen. Tarkemmin esiteltiin muun muassa yhteisöllinen ryhmärakennuttamishanke, Helsingin 
Malta. Vasemmanpuoleisessa kuvassa ovat Arto Lind ja Kirsi Rontu.
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Kaupunkikuva murroksessa -seminaarissa käsiteltiin muun muassa 
kaupunkikuvaneuvottelukunnan 90-vuotista historiaa.
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TULOT
Vuosi Kaikki tulot € Rakennusvalvonta- Muut tulot %

maksut %
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
2014 11 622 967 97 3

MENOT
Vuosi Kaikki menot € Henkilöstömenot % Eläkemenot % Vuokrat % Muut  %
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
2014 8 750 776 66 17 8 9

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

kaikista menoista ilman 
 menoista % eläkkeitä%

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 90 109
2012 14 3 99 120
2013 2 0 101 123
2014 33 2 133 160

Talous

Rakennusvalvontaviraston suoritteet

2011 2012 2013 2014
Tuottavuus 100,00 % 112,50 % 112,50 % 115,30 %

2011 2012 2013 2014
Lupapäätökset, kpl 2 786 2 640 2 647 2 695
Erityissuunnitelmat, kpl 42 840 41 004 40 935 44 099
Katselmukset, kpl 16 509 15 804 15 581 15 638
Vastaavat työnjohtajat 4 141 3 836 3 875 4 138
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The public financial situation will tighten which directly 
reflects in a weakening of consumer demand. At the 
same time the population of Helsinki continues to 
grow strongly. New dwellings are needed and they are 
being built in the capital region despite the financial 
situation.

The activity of residential construction in Helsinki was 
busier than expected. More than 5 400 permits for new 
dwellings were granted. In recent years alterations and 
modifications of use have become far more common. 
Empty offices and in some cases even the factory 
premises are converted for housing.

Renovations have also continued to be brisk. It was a 
slight surprise that some young department’s experts 
have departed and left the department. The reasons 
are partly understandable and among other things 
related to too high housing cost in the capital region.

Department’s economic result was near record high. 
The surplus was nearly 3 million euros. Department’s 
task is not to produce profit. The longer-term goal is 
to cover department’s expenditures from its revenues. 
This balance is even more important in the future 
because the department moved to the net budget 
from the beginning of the year 2015.

Electronic services are the future. Both our infocenter 
Tellinki and archives use considerably e-Services. 
Furthermore we have been able to organize 
information seminars which have attracted many 
hundreds of participants at its best.

e-Services appear on organizational reforms. 
Units of archives and information technology were 
merged together in the general division. The national 
Lupapiste.fi -service enables first as a pilot basis in 
February 2015. e-Services are going to be almost 
revolutionary improvement of the basic processes of 
management.

The legislative amendment to the Land Use and 
Building Act came into force on the first of September, 
2014. Ministry of the Environment aimed to provide 
supplementary regulations before midsummer. 
Regulations have now been given and come into force 
on the first of June, 2015. It has caused uncertainty 
among authorities and also among customers.
 
In addition, many other government’s reforms have 
been postponed. Fortunately the department’s 
personnel have been patient. New common premises 
for city’s technical offices are planned in Helsinki. This 
new building would provide opportunities to improve 
cooperation and introduce new ways of working.

Under the supervision of new Deputy Mayor Anni 
Sinnemäki the department is confident about its 
tasks and further development. There are enough 
construction and repair to be done in the growing city 
of Helsinki.

1.4.2015 Lauri Jääskeläinen
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The Building Control Department organized seminars for building professionals. In the pictures Juha Veijalainen and Eija Virtanen.
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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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