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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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Juha Sipilän hallituksen toukokuun lopun ohjelman 
pohjalta on heti kesästä 2015 lähtien ryhdytty eri 
ministeriöissä valmistelemaan lainsäädäntömuu-
toksia. Hallitusohjelman liitteen 4 monet linjaukset 
tulevat vaikuttamaan kuntien rakennusvalvonnan 
toimintakenttään. Hallituksen marraskuisen sote-
periaateratkaisun jälkeen jäätiin jännityksellä odotta-
maan, tullaanko myös rakennusvalvontaa esittämään 
siirrettäväksi perustettaviin maakunnallisiin itse-
hallintoalueisiin. Ministeri Lauri Tarastin selvityksen 
(26.1.2016) perusteella voidaan Helsingin rakennusval-
vonnan osalta lähteä siitä, että rakennusvalvonta tulee 
säilymään osana kaupungin organisaatiota.

Tieto tästä helpottaa orientoitumaan kaupungin 
omassa mittavassa johtamisjärjestelmäuudistuksessa. 
Nykyisen virastorakenteen purkaminen ja siirtyminen 
neljään toimialaan on rakennusvalvonnalle suurin  
organisatorinen uudistus sitten 1.4.1978 jälkeen, jolloin 
niin sanottujen vanhojen kaupunkien erityisrasitusten 
lakkautuksen yhteydessä rakennuslautakuntainstituu-
tio tuli Suomen kaikkiin kuntiin. Toimialauudistuksen 
yhteydessä menee myös lautakuntarakenne uusiksi, 
eikä tätä kirjoitettaessa ole siitä tarkempaa tietoa. 
Virastossa joudutaan kuitenkin jo tuleviin uudistuksiin 
tavalla tai toisella valmistautumaan, jotta ylipäätänsä 
olisi mahdollista pysyä johtamisjärjestelmäuudistuk-
selle kaavaillussa aikataulussa.

Verkschefens översikt

Utgående från det nya regeringsprogrammet har ministerierna 

börjat förbereda ändringar i lagstiftningen. Många av dessa 

kommer att beröra byggnadstillsynen och dess arbetsfält. 

Regeringens principbeslut om vårdreformen i november följdes 

av en spännande väntan på huruvida även byggnadstillsynen 

skulle föreslås lyda under de planerade självstyrelseområdena. 

Enligt den utredning minister Lauri Tarasti presenterade i 

januari kan man utgå från att Helsingfors byggnadstillsyn 

även i fortsättningen förvaltningsmässigt kommer att tillhöra 

staden.

Maan jakautuminen kasvukeskuksiin ja paikallaan 
pysyviin tai taantuviin alueisiin on vain kiihtynyt. 
Maan koko asuntotuotannosta tapahtuu tällä hetkel-
lä pääkaupunkiseudun neljässä kaupungissa noin 44 
prosenttia. Helsingin osuus yksistään on noin 18 pro-
senttia. Kun myös olemassa oleva rakennuskanta tulee 
korjausikään, on rakennusvalvonnalla pitänyt kiirettä. 
Pääkaupunkiseudun rakentamisen buumi on merkin-
nyt tasaisen hyvää tulokertymää myös viranomaiselle. 
Asukasluvun kasvun jatkuminen edellyttää lähivuosina 
pikemminkin asuntorakentamisen lisäämisen tarvet-
ta kuin tyytymistä nykyvolyymiin. Tämä näkyy myös 
poliittisen tahon linjauksissa. Pullonkaulaksi on muo-
dostumassa uusien asuntojen hintataso ja pankkien 
kiristyvä luotonantopolitiikka. Rakennusvalvonnan 
johdolla käynnissä oleva Helsinki-kerrostalo-projekti 
tähtää omalta osaltaan kustannustehokkaaseen, eri-
tyisesti täydennysrakentamiseen soveltuvan konseptin 
luomiseen. 

Viraston monivuotinen kehityshanke, sähköinen 
asiointi, etenee aikataulussansa. Siirtyminen laajassa 
mittakaavassa sähköiseen lupakäsittelyyn on suuri 
kulttuurimuutos sekä viraston asiakkaille että työn-

Parallellt pågår en omstrukturering av stadens förvaltning 

och ledningssystem. De nuvarande verkens uppgifter kommer 

att delas upp på fyra sektorer, som lyder under varsin nämnd. 

Byggnadstillsynen kommer att tillhöra den tekniska sektorn. 

Det här är den största förändringen för verket sedan 1978, 

då byggnadsnämnderna infördes i landet. Trots att mycket 

ännu är oklart i väntan på de politiska besluten måste verket 

förbereda sig på de kommande ändringarna. 

Polariseringen av landet i tillväxtcentra och stagnerade 

områden har accelererat. Omkring 44 procent av 

bostadsproduktionen sker nu i huvudstadsregionen. 

Helsingin kehittyvä kerrostalo -hankkeen kohteisiin kuuluva 
Merenkulkijanranta Lauttasaaressa.
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tekijöille. Alkuvaiheessa on odotettavissa, etteivät 
järjestelmät kaikilta osin ole juuri Helsingin toiveita 
vastaavia. Tärkeää onkin välittää sitkeästi muutosvaa-
timukset järjestelmätoimittajalle, jotta kaikkia tyydyt-
tävään lopputulokseen päästään.

Virastossa on käynnissä sukupolvenvaihdos. Kun 
1990-luvun alun talouslaman vuosina ei uutta hen-
kilökuntaa ollut juurikaan mahdollista palkata, jäi 
tavallaan yksi sukupolvi henkilöstörakenteesta pois. 
Eläkejärjestelmäuudistus on pidentänyt työuria, mutta 
lähivuosina jää pakosta huomattava osa kokeneita ja 
kaupunkia pitkään palvelleita työntekijöitä eläkkeelle. 
Vuonna 2015 virastoon saatiin jo lukuisia uusia työn-
tekijöitä. On ymmärrettävää, että vie aikansa, ennen 
kuin uudet työntekijät omaksuvat rakennusvalvonnan 
tehtäväkentän ja heistä kehittyy alan ammattilaisia. 
Edelleenkään ei missään oppilaitoksessa koulute-

ta systemaattisesti rakennusvalvontauralle. Vaikka 
virastossa maan suurimpana rakennusvalvontaor-
ganisaationa on mahdollista erikoistua, edesauttaa 
rakennusvalvonnan koko kentän hahmottaminen ja 
ymmärtäminen oman erikoisalan tehtävien hoitamis-
ta.

Erityisesti rakennusteknisen osaston monivuotinen 
kehitystyö kosteusvaurioiden välttämiseksi sai kan-
sallista tunnustusta, kun Rakennusinsinöörien Liitto 
ja Tampereen teknillinen yliopisto palkitsivat viraston 
Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla. Hallinto-
kuntarajat ylittävä pitkäaikainen Helsingin Kehittyvän 
kerrostalon projekti, jossa myös rakennusvalvonta on 
ollut mukana, sai vuorostaan Rakennustiedon ga-
palkinnon.

Helsingfors andel är cirka 18 procent. Det växande 

invånarantalet förutsätter ett ökat bostadsbyggande 

under de närmaste åren, men den höga prisnivån på nya 

bostäder är ett problem. Det av byggnadstillsynen ledda 

projektet Helsingfors-höghus siktar för sin del till att skapa 

ett kostnadseffektivt koncept som särskilt lämpar sig för 

kompletteringsbyggande. 

Verkets mångåriga arbete med att utveckla sin elektroniska 

kundtjänst framskrider enligt tidtabellen. Det är en stor 

kulturförändring för både verkets kunder och anställda att 

i stor skala övergå till elektronisk tillståndshandläggning. 

Erfarenheten ger vid handen att systemen i början ofta inte 

fungerar optimalt. För att nå ett tillfredsställande slutresultat 

är det därför viktigt att ihärdigt förmedla förbättringskraven 

till systemleverantören.

Inom verket pågår en generationsväxling. Pensionsreformen 

har förlängt arbetskarriärerna, men under de närmaste åren 

kommer många erfarna arbetstagare att gå i pension. Under år 

2015 fick verket flera nya anställda, men det tar av förståeliga 

skäl sin tid för nya arbetstagare att tillägna sig verkets 

arbetsfält och utvecklas till experter inom sektorn. Fortfarande 

finns det nämligen ingen läroanstalt som systematiskt utbildar 
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Rakennusvalvonta on viime vuosina panostanut rakentamisen aikaiseen kosteudenhallintaan. Kuvassa onnistunut työmaan aikainen 
sääsuojaus Rakentamisen Ruusun 2015 kunniamaininnan saaneessa kohteessa Heka Viikinmäki Harjannetie 13.
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för en karriär inom byggnadstillsynen. 

Byggnadstillsynens långvariga utvecklingsarbete för att 

undvika fuktskador fick nationellt erkännande när Finlands 

byggnadsingenjörers förbund och Tammerfors tekniska 

universitet tilldelade verket sitt pris för fuktsäkert byggande. 

Verket har också deltagit i stadens projekt för innovativa 

lösningar vid höghusbyggande, som belönades med 

Rakennustietos ga-pris.

Oavsett de pågående förändringarna kommer 

byggnadstillsynens arbete i grunden att bestå.  

Rakennusvalvonnan ja Museoviraston edustajat työmaakäynnillä 
Franzeniassa, jonka muutostyöt yliopistorakennuksesta päiväkodiksi 
valmistuivat vuoden 2015 aikana.
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Det omfattar ett mångsidigt och intressant spektrum av 

myndighetsuppgifter och är som bäst både varierande och 

givande. Inom byggnadstillsynen finns möjlighet att påverka 

utformningen av Helsingfors byggda miljö och främja 

byggandet av trygga, sunda och trivsamma rum i staden. Det 

finns tokigare arbeten än byggnadstillsyn.

15.2.2016 

Lauri Jääskeläinen 
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Lautakunnan ja neuvottelukuntien jäsenet sekä viranhaltijat tutustuivat 21.– 22.5. Tukholman korkeaan rakentamiseen. Kai Miller, Minna 
Mättö, Jorma Bergholm, Anni Sinnemäki, Hannu Martikainen, Risto Levanto, Lauri Jääskeläinen, Simo-Pekka Valtonen, Laura Finne-Elonen, 
Tuula Pöyhiä, Mikko Salmela, Tapio Klemetti, Martti Tulenheimo, Juha Huuhtanen, Harri Lindell, Pirjo Kivistö ja Henna Helander.

Tuli rakennusvalvonnan organisatorinen status 
olemaan kaupungin lähivuosien myllerryksissä mikä 
tahansa, säilyy rakennusvalvonnan työn perusluonne. 
Siihen kuuluu mitä monipuolisin ja mielenkiintoisin 
kirjo rakentamisen eri osa-alueiden viranomaistoimin-
noista. Työ on parhaimmillaan vaihtelevaa ja toisinaan 
jopa palkitsevaa. Rakennusvalvonnassa pääsee vai-
kuttamaan Helsingin rakennetun ympäristön muotou-
tumiseen sekä turvallisten, terveellisten ja viihtyisien 
asumisen ja työnteon tilojen syntymiseen. Hullum-
paakin työtä kuin rakennusvalvonta tästä kaupungista 
löytyy.

15.2.2016 
Lauri Jääskeläinen
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Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Teknillinen neuvottelukunta

KaupunkikuvaosastoYleinen osasto Rakennustekninen osasto

Talotekniikka-
yksikkö

Lupayksikkö Kaupunkitila-
yksikkö

Rakenne-
yksikkö

Hallinto-
yksikkö

Tietopalvelu-
yksikkö

Rakennuslautakunnan kokoonpano vuonna 2015

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   VT   
11.3.2015 saakka  

Elisa Jokelin
lääketieteen lisensiaatti 

12.3.2015 alkaen      

Tapio Klemetti  Kok. Mirja Halonen  
KTM, toimitusjohtaja   vakuusasiantuntija  

Pirjo Kivistö  SDP Tapani Salonen
    toimitusjohtaja  

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

5.5.2015 saakka   14.1.2015 saakka

Noora Laak   Hannu Koponen
arkkitehtiopiskelija, TkK  database specialist

6.5.2015 alkaen   15.1.2015 alkaen  

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 24 kertaa, pääsääntöisesti 
joka toisena tiistaina. Rakennuslautakunta 
teki yhteensä 434 päätöstä (446 päätöstä 
vuonna 2014), joista rakennusasioita koskevia 
päätöksiä oli 215 (234) ja yleishallinnollisia 
asioita koskevia päätöksiä 219 (212). 
 
Kaupunginhallituksen edustajana lautakun-
nassa toimi Jorma Bergholm sekä varaedus-
tajana Osku Pajamäki 19.1.2015 saakka ja 
Mirka Vainikka 20.1.2015 lähtien. 
 
Lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi 
rakennuslakimies Minna Mättö. Sijaisina oli-
vat rakennuslakimiehet Juha Vehviläinen ja 
Pentti Ruuska 30.9.2015 saakka.

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.
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Lautakunnan myöntämiä lupia

Toimintavuonna rakennuslautakunta myönsi luvat 
muun muassa seuraaville hankkeille:

• kaupunginteatterin laajennus-, korjaus- ja   
 muutostyö Kalliossa
• kelluvan uimalan, ravintola-, näyttely- ja   
 saunarakennuksen sekä tapahtuma-alueen  
 rakentaminen määräajaksi Katajanokalla
• keskustakirjaston rakentaminen Kluuvissa
• Käärmetalon peruskorjaus Käpylässä
• Länsi-Sataman matkustajaterminaalin raken- 
 taminen
• uuden lastensairaalan rakentaminen   
 Meilahdessa
• Olympiastadionin perusparannus ja laajennus 
  Taka-Töölössä
• entisten kasarmirakennusten käyttötarkoituk- 
 sen muuttaminen vanhusten hoivakodiksi ja  
 päivittäistavarakaupaksi Taka-Töölössä
• terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakentami- 
 nen Sörnäisissä
• peruskorjaus- ja muutostyö sekä ullakkoasun- 
 non rakentaminen Katajanokalla
• Malmin hautausmaan puukujanteen ja puu ri- 
 vin uusiminen
• liikerakennuksen rakentaminen Vartiokylässä

Rakentamisen Ruusu

Rakennuslautakunta on jakanut vuodesta 1995 lähtien 
vuosittain rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkil-
lisesti toteuttavalle tai edistävälle teolle Rakentamisen 
Ruusun.

Palkinnon kohteeksi voidaan valita laaja-alaisesti 
erilaisia Helsingin rakennettuun ympäristöön liittyviä 
aiheita, jotka ovat valmistuneet tai joita on julkistettu 
kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 2015 Rakentamisen Ruusu-palkintoja  
jaettiin kaksi:

• OP Ryhmän uusi toimitilarakennus

”Paikan haltuunottavasta, korkeinta kansainvälistä ta-
soa edustavasta mutta samalla suomalaista modernia 
perinnettä kunnianhimoisesti jatkavasta arkkitehtuu-
rista, jossa myös rakenteiden suunnittelu on olennainen 
osa kokonaisuutta.”

• Kelluva ravintolarakennus Meripaviljonki

”Helsingin merellisyyttä luovasti edistävästä ja paikan 
historiaa kunnioittavasta arkkitehtuurista, jossa toteu-
tus on edellyttänyt luovaa insinööriosaamista.”

Rakentamisen Ruusun kunniamainintoja jaettiin 
kolme: 

• Brunakärr koloniträdgårdsförening r.f:s bygg-
kommitté (Ruskeasuon siirtolapuutarha ry:n 
rakennus komitea)

”För aktivt främjande av koloniträdgårdsverksamhet och 
djupgående anvisningar för hur en gammal fritidstradi-
tion kan blomstra mitt i den hektiska staden.”

• Heka Viikinmäki Harjannetie 13:n uudisrakennus

”Erittäin vaikeaan maastoon onnistuneesti ja luovasti 
sovitetusta ja uusia ratkaisuja kehittäneestä asunto-
suunnittelusta, jossa viihtyisä piha on olennainen osa 
asumista.”

• IPI Kulmakuppila

”Arkiseksi mielletyn tilan uudelleen löytämisestä ja vä-
hillä keinoilla tapahtuneesta tyylikkäästä ja rakennuk-
sen ominaispiirteet huomioon ottavasta toteutuksesta.”
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Sekä IPI Kulmakuppilan että Heka Viikinmäki Harjannetie 13:n uudis-
rakennuksen ja pihan suunnittelussa on panostettu viihtyisyyteen.
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Rakentamisen Ruusulla 2015 palkitut kohteet OP Ryhmän toimitilarakennus Vallilassa ja ravintolarakennus Meripaviljonki Hakaniemessä.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta / 
Stadsbildskommissionen

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

Teknillinen neuvottelukunta / 
Tekniska kommissionen

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

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan kokoonpano  
vuonna 2015 

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       

Teknillisen neuvottelukunnan kokoonpano  
vuonna 2015
 

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            

Päivi Vepsäläinen                 Arto Mäkinen
johtava ympäristötarkastaja                    ympäristötarkastaja            

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

Hannu Martikainen                Seppo Markkanen
projektipäällikkö                              suunnittelupäällikkö           
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Ruskeasuon siirtolapuutarhassa kasvillisuus kukoistaa.
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Rakennustyönaikainen valvonta

Toimitetut katselmukset ja tarkastukset 2014 2015 Muutos %
Kaikki yhteensä 15638 15799 1
Aloittamisilmoitukset 1026 857 ‐16
Aloituskokoukset 973 1079 11
Pohjakatselmukset 765 939 23
Rakennekatselmukset 3426 3413 0
Ilmanvaihtokatselmukset 2376 2406 1
Vesi‐ ja viemärilaitteistokatselmukset 2394 2401 0
Loppukatselmukset 3719 3766 1
Paikallakäynnit 552 509 ‐8
Muut tarkastukset 407 429 5

Hyväksytyt vastuulliset työnjohtajat 2014 2015 Muutos %
Yhteensä 4138 3468 ‐16
Vastaavat työnjohtajat 2112 1702 ‐19
Vesi‐ ja viemärilaitteistotöiden työnjohtajat 1179 983 ‐17
Ilmanvaihtotöiden työnjohtajat 832 754 ‐9
Muiden erityisalojen työnjohtajat 15 29 93

Toimitetut erityissuunnitelmat 2014 2015 Muutos %
Kaikki yhteensä 44099 43951 0
Pohjatutkimukset 425 280 ‐34
Rakennesuunnitelmat 22464 23810 6
Ilmanvaihtosuunnitelmat 6552 6337 ‐3
Vesi‐ ja viemärilaitteistosuunnitelmat 11360 9847 ‐13
Piha‑, väritys‐ ja detaljisuunnitelmat 83 55 ‐34
Muut 3215 3622 13

Kaikki valmistuneet rakennukset 2014 2015 Muutos %
Rakennusten lukumäärä 662 625 ‐6
Rakennusten tilavuus milj. m3 2 2,39 20

Valmistuneet asuinrakennukset 2014 2015 Muutos %
Rakennusten lukumäärä 590 526 ‐11
Rakennusten tilavuus milj. m3 1,45 1,21 ‐17
Asunnot yhteensä 3980 4057 2
Asuinhuoneistoala m2 284927 265285 ‐7

Jatkuva valvonta
Erinäiset valvontatoimenpiteet 2014 2015 Muutos‐%
Kirjalliset ilmiannot 206 166 ‐19
Länsi‐Helsinki 98 76 ‐22
Itä‐Helsinki 111 90 ‐18

Kehotukset 72 25 ‐65
Länsi‐Helsinki 33 3 ‐91
Itä‐Helsinki 39 22 ‐44

Hallintopakkoasiat 21 30 42
Länsi‐Helsinki 8 2 ‐75
Itä‐Helsinki 13 28 115

Paikallakäyntien jakautuminen Länsi‐Helsinki
Turvallisuus 20 11
Määräaikainen lupa 0* 7
Luvaton rakentaminen 27 80
Suojellut rakennukset 164 95
Epäsiisti kiinteistö 4 ‐
Hulevedet 0 6
Valvontakatselmukset (KMK ja HAL) 0* 12

Itä‐Helsinki

* Itä‐Helsingin puolella määräaikainen lupa ja valvontakatselmukset on sijoitettu pääsääntöisesti luvattomaan 
rakentamiseen.
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Viraston muu toiminta

Vuotta 2015 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 11.3.2015) tulostavoitteineen  johdettiin 
viraston tavoitteista sekä virastotason että osasto-
tasojen tuloskorteista.

jossa mitattiin sähköisen asioinnin onnistuneisuutta. 
Työnjohtajien osalta ei vastausten keskiarvo noussut 
riittävän korkealle (yli 3,5:n). Rakentamisen lupa-
hakemusten käsittelyaika lyheni verrattuna vuoteen 
2014, mutta ei niin paljon, että tulos olisi riittänyt täy-
simääräiseen palkkioon (tavoitteena oli käsitellä 90 % 
luvista 6 viikossa; tähän päästiin 85 %:ssa luvista). 
Tulospalkkiotavoitteiden kokonaistoteuma oli 94,16 % 
(vuotta aikaisemmin 87,25 %). Viraston kokonaistuot-
tavuus nousi reippaasti. Pistearvoksi tuli 475/1000, kun 
edellisvuonna jäätiin pistearvoon 415/1000. Viraston 
ainoa sitova toiminnallinen tavoite, joka koskee lupa-
käsittelyaikaa, saavutettiin.

Nettobudjettiin siirtyminen helpotti tulospalkkioiden 
rahoitusta. Viraston menojen ollessa voittopuolisesti 
henkilöstömenoja oli aiemmin vaikeuksia kerryttää 
säästöjen kautta tulospalkkioiden rahoituspohjaa. 
Hyvä tulokehitys mahdollisti myös sen, että henkilö-
kunta pystyi osallistumaan kipeästi kaivattuun täy-
dennyskoulutukseen. Muun muassa rakennusteknisen 
osaston tarkastusinsinööreille räätälöitiin moniosainen 
eurokoodikoulutus. Suuri osa viraston henkilöstöä 
osallistui lokakuussa opintomatkalle Milanoon, jossa 
tutustuttiin muun ohella Expo 2015 -maailmannäytte-
lyyn.

Sähköinen asiointi eteni pilotointivaiheeseen. Kesällä 
siirryttiin työnjohtajahakemusten ja -ilmoitusten 
käsittelyssä yksinomaan sähköiseen menettelyyn. 
Lupahakemusten puolella pilotoitiin märkätila- ja 
korjauslupia. Kokemusten avulla pystyttiin osittain 
vielä kehitysvaiheessa olevaa Lupapiste.fi –järjestel-
mää kehittämään. Laajemmin siirrytään lupapuo-
lella sähköiseen menettelyyn vuoden 2016 aikana. 
Rakennustyönaikaisen valvonnan osalta vaatii 
järjestelmä vielä runsaasti kehitystyötä. Virasto 
valmistautui sähköiseen asiointiin hankkimalla uu-
sia henkilökohtaisia työasemia ja suuria näyttöjä. 
Työturvallisuusmääräysten tiukkeneminen johti tar-
peeseen hankkia rakennustyömailla katselmuksia ja 
tarkastuksia tekeville määräykset täyttävät suoja-
varusteet.

Kaupunkikuvaosasto eteni subdelegoinnin osalta. 
Toinen toimistopäälliköistä delegoi päätösvaltan-
sa rakentamisen lupa-asioissa toimistonsa kai-
kille viranhaltijoille, ja toinen osalle alaisistansa. 
Kaupunkikuvaosaston uudesta yksikköjaosta keskus-
teltiin, mutta lopulliset ratkaisut siirtyivät vuoden 2016 
puolelle.

Rakennusvalvontavirasto sai syksyllä Rakennus-
insinööriliiton (RIL) ja Tampereen teknillisen yliopiston 

Asiakasohjeistukseen panostetaan muun muassa järjestämällä 
rakennusvalvonnan Tietopäiviä.

Tavoitteiden toteutuminen

Tulostavoitteet toteutuivat edellisvuotta (2014) pa-
remmin. Vain kahdessa tulostavoitteessa jäi tavoite 
osittain saavuttamatta. Toinen tavoitteista koski suun-
nittelijoille ja työnjohtajille suunnattua asiakaskyselyä, 
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 Vuosi 2015 muutoin

Rakentaminen Helsingissä on jatkunut vilkkaana. 
Myönnettyjen rakennuslupien kuutiot olivat 3,718 
miljoonaa kuutiota, kun vuonna 2014 vastaava luku 
oli 2,807 miljoonaa kuutiota. Kaikkiin myönnettyi-
hin uudisrakentamisen lupiin sisältyi hiukan yli 5 200 
asuntoa, muutosprosentti verrattuna vuoteen 2014 
oli 0. Valmistuneiden asuntojen määrä jäi niukasti alle 
4 000:n, vähennystä vuoteen 2014 tuli 1 %. Haettujen 
rakennuslupien volyymi kasvoi voimakkaasti verrat-
tuna vuoteen 2014: kuutioissa mitattuna 2,072 mil-
joonasta 4,601 miljoonaan kuutioon. Helsingissä on 
käynnissä lukuisia koko valtakunnan mittakaavassa 
megaluokan rakennushankkeita, joista tunnetuimmat 
ovat Kalasataman keskuksen ”Redi” ja Keski-Pasilan 
”Tripla”. Pelkästään nämä kaksi hanketta tulevat työl-
listämään rakennusvalvontaa lähimpien vuosien aika-
na ennen näkemättömällä tavalla.

Vuosi 2015 oli virastolle ensimmäinen vuosi, jolloin 
talousarvio oli laadittu nettobudjettiin. Katetavoite 
oli 0. Tuloja kertyi 13 310 897 euroa, mikä on lähes 4,5 
miljoonaa budjetoitua enemmän. Kun käyttömenojen 
ylitys jäi lopulta 117 360 euroon, ylittyi kate noin 4,3 
miljoonalla eurolla.

Erityisesti asiantuntijoille kohdennetuissa viraston e-
uutiskirjeissä käsiteltiin ajankohtaisia säädösmuutok-
sia ja viraston uusia käytäntöjä. Syksyllä helpotettiin 
lupavelvoitetta monissa märkätiloihin liittyvissä vähäi-
semmissä hankkeissa, joissa riskit epäonnistumisesta 
arvioitiin pieniksi ja joiden osalta viranomaisen mah-
dollisuudet epäonnistumisia estää ovat joka tapauk-
sessa lähes olemattomat.

Viraston tiloissa järjestettiin kaksi laajempaa asiantun-
tijatilaisuutta, joissa tietoiskutyyppisesti käytiin läpi 
ajankohtaisia kysymyksiä. Maankäyttö- ja rakennus-
lain muutokseen 41/2014 elimellisesti liittyvät uudet 
asetukset annettiin vasta maaliskuussa 2015, ja ne 
tulivat voimaan 1.6.2015. Asetuksissa ja niitä täydentä-
vissä ministeriön ohjeissa täsmennetään suunnittelijoi-
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Kalasataman keskuksessa Redin rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2015 aikana sekä maan päällä että maan alla. 
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myöntämän Kosteusturvallisen rakentamisen palkin-
non, yhdessä Oulun rakennusvalvonnan, ympäristö-
ministeriön ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. 
Virasto on jo useamman vuoden ajan painottanut 
kosteudenhallinnan merkitystä osana ennakoivaa ra-
kentamishankkeiden laadun kehittämistä.

Henkilöstön ikärakenne on merkinnyt eläköitymisen 
tihentymistä. Virastoon rekrytoitiin vuoden aikana 
kahdeksan uutta työntekijää, joista viisi vakinaista 
aloitti vuoden 2015 puolella.

Henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia sekä työssä 
jaksamista mittaava Kunta10 –kyselyn tulokset saa-
tiin alkuvuodesta. Helsingin kaupunki käytti ensim-
mäistä kertaa Työterveyslaitoksen Kunta10 –kyselyä. 
Rakennusvalvonnan saamien tulosten pohjalta kehit-
tämiskohteiksi valikoituivat työnhallinta, syrjinnän 
kitkeminen ja oikeudenmukaisuus. Kyselyn tuloksia 
käytiin läpi osastojen kokouksissa, laajennetun joh-
toryhmän seminaarissa sekä viraston alkusyksyn 
Visiopäivillä muun muassa Oiva Akatemian konsultin 
(Panu Savolainen) johdolla.

Sitova toiminnallinen tavoite
• Saapuneista lupahakemuksista vähintään 
80 % käsitellään 6 viikossa (=1,4 kk).

Sitova toiminnallinen tavoite saavutettiin, sillä saapu-
neista lupahakemuksista 80 % käsiteltiin 4,7 viikossa 
(1,06 kuukaudessa).

Rakennusteknisen osaston Aimo Nousiainen, Marjo Rautavaara ja 
Kai Miller kuuntelevat esitystä rakennusvalvontaseminaarissa.
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tepäätöksen marraskuussa 2015. Sote-ratkaisun yhte-
ydessä ryhdyttiin puhumaan maakuntahallinnon uu-
distamisesta ja asiaa selvittämään kutsuttiin ministeri 
Lauri Tarasti. Esillä tässä hankkeessa on ollut kuntien 
vastuulla olevan rakennusvalvonnan organisointi osak-
si muodostettavia itsehallintoalueita, tai maakuntia.

Tarastin selvitys julkistettiin 26.1.2016. Selvityksessä 
esitetään järjestämisvastuuta rakennusvalvontatehtä-
vistä maakunnille. Kuitenkin sellainen kunta tai kunnat 
yhdessä, jotka täyttäisivät maankäyttö- ja rakennus-
lakiin säädettävät rakennusvalvonnan palvelujen tuot-
tamisen vähimmäisedellytykset, voisivat halutessaan 
ottaa rakennusvalvonnan tehtävät hoitaakseen maa-
kunnalta. Maakunnan ja niiden kuntien, jotka ottavat 
tehtävän hoitaakseen, tulee rahoittaa toiminta raken-
nusvalvontatoiminnasta perittävillä maksuilla.

Helsinki ja sen rakennusvalvonta tulevat eittämättä 
täyttämään itsenäisen oman kunnan hoidettavaksi 
uskottavan rakennusvalvonnan kriteerit. Lopulliset 
ratkaisut riippuvat kuitenkin lainsäädännöstä. 
Rakennusvalvonta itse lähtee olettamuksesta, että se 
säilyy osana kaupungin organisaatiota ja jatkossa osa-
na kaupungin teknistä toimialaa.

Rinnan toimialauudistuksen järjestämisen kanssa 
etenee viiden nykyisen hallintokunnan yhteinen toimi-
tilahanke, niin sanottu Tekvi-talo. Kaupunginhallitus 
teki asiasta periaatepäätöksen 18.5.2015. Tekvi-talolle 
osoitettiin tontti Kalasatamasta Sörnäisistä vanhan 
teurastamon alueelta. Tekvi-hankkeessa ovat mukana 
apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen johtama 
nykyinen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi sekä 
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtamasta ra-
kennus- ja ympäristötoimesta rakennusvirasto (HKR). 
Tekvi-talohanketta varten muodostettiin loppukesästä 
lukuisa määrä poikkihallinnollisia työryhmiä. Kaikkien 
Tekvi-virastojen (joita on viisi) ylin johto osallistui 
syksyn aikana järjestettyyn moniosaiseen koulutusoh-
jelmaan, jossa johtoa valmennettiin tuleviin muutok-
siin. Uusi Tekvi-talo on valmis suunnitelmien mukaan 
vuodenvaihteessa 2019 – 20. Hanke tarvitsee vielä 
lopullisen siunauksen valtuustolta. Kustannusarvio 
valmistuu kevääseen 2016 mennessä. Tekvi-virastojen 
keskijohdolle räätälöity koulutus toteutetaan talven ja 
kevään 2016 aikana.

Viraston lähiajan strategiatyö painottuu kaupungin 
toimialauudistukseen ja Tekvi-talohankkeeseen. 
Rinnan näiden kanssa hiotaan lupaprosesseja osana 
sähköisen asioinnin laajamittaista käyttöönottoa. 

Marjo Rautavaara, Solja Mäkelä Espoosta, Leena Jaskanen ja Aimo 
Nousiainen esittelevät ylpeästi pääkaupunkiseudun rakennusvalvon-
tojen seminaarissa yhteistyössä rakentamansa linnunpöntön. 

M
ar

ju
kk

a 
H

aa
vi

st
o

Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen) rakennusvalvonnan yhteistyö on jatkunut 
tiiviinä. Rakennusvalvonnan aloitteesta on yhteistyö-
tä laajennettu koskemaan myös pääkaupunkiseudun 
kaavoitusta. Ensimmäinen yhteinen rakennusvalvon-
nan ja kaavoituksen seminaari järjestettiin Vantaalla 
28.5.2015. Seminaarissa olivat puheenvuorojen käyt-
täjinä muun muassa sektorin apulaiskaupunginjohtajat 
Helsingistä ja Vantaalta. Pääkaupunkiseudun raken-
nusvalvonnan yhteistä seminaaria isännöi huhtikuussa 
Espoo.

Strategiatyö

Kaupungilla käynnissä oleva johtamisjärjestelmäuudis-
tus merkitsee nykyisen virastorakenteen purkamista 
neljäksi toimialaksi. Samaan aikaan on käynnissä 
mittava sote-ratkaisu, josta maan hallitus teki periaa-

den ja työnjohdon pätevyys- ja kelpoisuusvaatimuksia. 
Uusista asetuksista aiheutuvat muutokset viraston 
lukuisiin ohjeisiin ovat vielä osittain työn alla. Uusia 
ohjeistuksia käytiin myös läpi erityisesti taloyhtiöiden 
edustajille tarkoitetussa seminaarissa marraskuussa. 
Seminaariin Savoy-teatterissa osallistui yli 500 kuuli-
jaa.

Vuoden 2014 kesällä ensimmäisen kerran kokeiltua 
vuosilomien keskittämistä laajennettiin vuonna 2015 
niin, että lomat keskitettiin kolmeen heinäkuun viik-
koon (viikot 28, 29 ja 30). Virastossa toimi muutama 
asiantuntija päivystysluonteisesti, mutta esimerkiksi 
lupapäätöksiä ei näinä viikkona tehty. Kokemukset 
ovat kahden kesän perusteella olleet hyviä. 
Asiakkaatkin järjestelystä hyötyvät, koska lomien kes-
kittämisellä aiemmin kuukausia kestänyt vajaamiehi-
tys on saatu supistettua minimiin. Käytännössä sijaiset 
eivät ole pystyneet hoitamaan varsinkaan lupapuolella 
sijaistettavien hankkeita kuin aivan marginaalisesti.
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Henkilöstöraportt i 
 
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 114 (111 vuonna 2014) vaki-
naista työntekijää. Määräaikaisen henkilöstön määrä 
oli 6 (7). Henkilötyövuosia kertyi  108,8 (107,6).

henkilökunnan jaksamista muun muassa tarjoamalla 
heille liikunta-, terveys-, harraste-, kulttuuri- ja hupiai-
heista ohjelmaa.

Liikunnan puolella on vuonna 2015 harrastettu perin-
teisiä lajeja tennis, sulkapallo, keilaus, golf ja sähly. 
Lisäksi Leimaus osallistui Naisten Kymppiin ja kirkko-
venesoutuihin. Soutujoukkue Vesileimaus panosti tällä 
kertaa jopa harjoitteluun, mikä myös näkyi loppuajas-
sa.

Virastolaisten fyysistä työkykyä on edistetty myös 
tuttuun tapaan tarjoamalla urheiluhieroja Anna 
Rusthollkarhun antamaa niska-hartiahierontaa sub-
ventoituun hintaan.

Vuoden 2015 työhyvinvointipäivä järjestettiin kesä-
kuun alussa. Päivä alkoi aamupalalla ravintola Farossa 
Ruoholahdessa, minkä jälkeen jatkettiin matkaa kohti 
Kaapelitehdasta, jossa tutustuttiin Teatterimuseon 
sekä Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyihin. 
Puoliltapäivin siirryttiin veneellä Pihlajasaareen, jos-
sa odotti rakennusvalvonta-aiheinen rastikilpailu. 
Iltapäivä päätettiin ravintola Pihlajasaaressa hyvän 
ruoan, musiikin ja mukavan yhdessäolon merkeissä.

Juomakulttuurista kiinnostuneille Leimaus järjesti 
maaliskuussa viinikurssin, sekä marraskuussa teekurs-
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Rakennusvalvonnan soutujoukkueen Vesileimauksen maaliintulo 
kaupungin hallintokuntien välisessä kilpailussa Stadin Soudut.
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Sofia Faezi, Marja Saransalmi, Heli Wahrén ja Johanna Nöjd nautti-
vat auringonpaisteesta venematkalla Pihlajasaareen.

Viraston vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 52,4 vuot-
ta (52,1) ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 34,3 
vuotta (38,9). Henkilöstöstä oli naisia 55 % (54,2 %) 
ja miehiä 45 % (45,8 %). Eläkkeelle jäi 3 (3) henkilöä, 
palveluksesta erosi 0 (5) henkilöä. Osa-aikaeläkkeellä 
oli 4 (1) henkilöä. Uusia henkilöitä otettiin vakinaiseen 
palvelukseen 8, joista työnsä aloitti vuoden 2015 puo-
lella 5 (5). Henkilöstöstä saavuttaa vuosina 2016 – 2025 
henkilökohtaisen eläkeiän 54 henkilöä (sisältäen 10 jo 
henkilökohtaisen eläkeiän saavuttanutta). 

Työterveyslaitoksen vuonna 2014 ensi kertaa Helsingin 
kaupungilla järjestämän Kunta10 kyselyn tulokset 
julkistettiin helmikuussa 2015. Työhyvinvoinnin pai-
nopistealueiksi kyselystä nousivat: työhyvinvointitoi-
minta, työn hallinta ja työpaikan ilmapiiri.  Kaupungin 
itse järjestämät aiemmat työhyvinvointikyselyt ovat 
olleet vuosina 2012, 2011 - 2003, 2000, 1997 ja 1995.
Sairauspäiviä oli 1 222 (1525). Työterveyshuollosta vas-
taa kaupungin työterveyskeskus, jossa on työterveys-
hoitajana ja -lääkärinä nimikkohenkilöt.

Virasto panostaa henkilökunnan kehittymiseen ja hy-
vinvointiin. Henkilöstön koulutuspäiviä oli 875 (720). 
Viraston henkilökuntakerho Leimaus edistää viraston 

Annika Aalto keskittyy Pihlajasaaren rastikilpailussa rakennusluvan 
tarkkuusheittoonsa joukkuetovereiden seuratessa mielenkiinnolla. 
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sin. Ruokailuharrastusta kannustettiin järjestämällä 
toukokuussa kokkikurssi, jossa aiheena oli turkkilainen 
ruoka ja opettajana viraston oma Mustafa Gürler.
Visiopäivillä Uunisaaressa Leimaus järjesti apuohjel-
mana ammattiviihdyttäjän vetämän, virastoelämästä 
inspiraationsa saaneen, leikkimielisen taukoliikunta-
esityksen.

Syyskuussa käytiin tutustumassa OP:n uuteen toimi-
taloon Vallilassa, joka tammikuussa 2016 valikoitui 
Rakentamisen Ruusun 2015 voittajaksi. Marraskuussa 
pidettiin Tellingissä tyttöjen ilta, jossa tutustuttiin 
kosmetiikkaan ja hyvinvointituotteisiin sekä tuoksu-
kynttilöihin ja muihin syys- ja jouluaiheisiin koristeisiin. 
Joulukuun alussa järjestettiin käsityömatka Tallinnaan, 
käsityötukku Karnaluksiin.

Pikkujoulut järjestettiin vuonna 2015 vapaaehtoisis-
ta virastolaisista koostuvan pienryhmän toimesta. 
Juhlat pidettiin marraskuun lopulla, Pasilan ravintola 
Blanccossa. Pikkujoulujen lisäksi viraston perinteinen 
jouluglögitilaisuus yhtä perinteisine piparkakkutalo-
kilpailuineen pidettiin viraston tiloissa joulukuussa. 
Tilaisuudessa, johon oli kutsuttu myös eläkkeelle jää-
neet työntekijät, palkittiin vuoden aikana ansioituneita 
työntekijöitä, kuunneltiin musiikkia ja nautittiin nouto-
pöydän antimista sekä työtovereiden seurasta.

Kulttuuripuolella käytiin helmikuussa Jean Sibeliuksen 
150-juhlavuoden kunniaksi Ateneumin Sibelius ja tai-
teen maailma – näyttelyssä. Ennen näyttelyä kuultiin 
virastolla Hannu Havaksen pitämä esitys Ateneumin 
remonttihistoriasta. Toukokuussa taas harrastettiin 
aivan toisenlaista kulttuuria, kun käytiin katsomassa 
kaupunginteatterin Arena-näyttämön draamakomedia 
Flirttikurssi 55+.

Myös Svenska Klubbenin puitteissa järjestettiin run-
saasti kulttuuritoimintaa. Maaliskuussa käytiin Amos 
Anderson-museossa tutustumassa tanskalaisen 
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Viraston Visiopäivilla Uunisaaressa Minna Aho esitti komediallisen 
tulkinnan rakennuslupaprosessista.

Piparkakkutalokilpailun voittanut luomus sai inspiraationsa viraston 
opintomatkasta Milanoon, jossa nähtiin muun muassa Bosco 
Verticale. Talon rakensivat Arja Laurila, Jaana Mod ja Johanna Nöjd. 

kuvataiteilijan Vilhelm Hammershøin maalauksiin. 
Huhtikuussa käytiin katsomassa Anton Tšehovin näy-
telmää Måsen teatteri Universumissa, lokakuussa näh-
tiin teatteri Viiruksen Lucky ja joulukuussa käytiin taas 
Universumissa katsomassa Monologer i dialog. Kevään 
aikana luettiin myös Susanne Ringellin Helsingistä 
kertova kirja Guiden ja keskusteltiin siitä. Kirjailija itse 
vieraili myös Svenska Klubbenin kokouksessa, kerto-
massa kirjastaan. Lisäksi kerhon jäsenet kirjoittivat 
omia lyhyitä Helsinki-tarinoita.

Svenska Klubbenin päätarkoitus on edistää virastolais-
ten ruotsinkielen suullista taitoa, etenkin rakentami-
seen liittyvissä asioissa. Vuoden 2015 aikana Svenska 
Klubben kokoontuikin säännöllisesti keskustelemaan 
ajankohtaisista rakentamisen aiheista Tapani Ritamäen 
johdolla. Lisäksi kirjallisia ruotsintaitoja harjoiteltiin 
kääntämällä yhdessä viraston ohje Energiatehokkuus 
korjaamisessa ruotsiksi.

Italiaakin on virastossa opiskeltu opettaja Sointu 
Syväojan ohjauksella. Italianharrastajat ovat kokoon-
tuneet viikoittain kartuttamaan osaamistaan kurssi-
kirja Bella vista 1:n avulla ja oppimaan lisää italialai-
sesta kulttuurista. Vuoden aikana valmistauduttiin 
Milanon opintomatkaa varten keskittymällä erityisesti 
matkailu sanastoon.
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Talous

Rakennusvalvontaviraston suoritteet

TULOT
Vuosi Kaikki tulot € Rakennusvalvonta‐ Muut tulot %

maksut %
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
2015 13 310 897 97 3

MENOT
Vuosi Kaikki menot € Henkilöstömenot % Eläkemenot % Vuokrat % Muut  %
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
2015 8 971 362 64 17 8 11

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
2015 15 3 148 178

2012 2013 2014 2015
Tuottavuus 100,00 % 100,00 % 102,50 % 117,30 %

2012 2013 2014 2015
Lupapäätökset, kpl 2 640 2 647 2 695 2 525
Erityissuunnitelmat, kpl 41 004 40 935 44 099 43 951
Katselmukset, kpl 15 804 15 581 15 638 15 799
Vastaavat työnjohtajat 3 836 3 875 4 138 3 468
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Finland’s new government and its ministries began 
preparing legislative changes according to the gov-
ernment program. Many of them will affect straight 
the building control. Since November it was expected 
that building control will be proposed to be transferred 
to the new provincial autonomous regions. When 
Minister Lauri Tarasti published his report in January 
2016, Helsinki Building Control could be quite sure of 
its role as part of the Helsinki city administration.

At the same time there is a comprehensive restructur-
ing of the entire city administration and management 
systems in Helsinki. There will be four administrative 
sectors in the future. Building control will be one part 
of the technical sector. Thus the number of administra-
tive sectors will be reduced. Detailed solutions are still 
waiting for political decisions but the building control 
authority must already prepare the changes that are 
largest since the first of April in 1978 when the building 
control institution was introduced in Helsinki.

The polarization of the country will continue with 
accelerating speed. The whole of Finland’s housing 
production is currently about 44 percent inside the 
metropolitan area. Helsinki alone accounted for 18 
percent. When the number of inhabitants in Helsinki 
is continually growing, more housing is also needed 
in the coming years. The price level of new housing is 
the problem. Under the leadership of building control, 
Helsinki-rise project has been started which aims to 
contribute to cost-effective concept particularly suita-

ble for supplement construction.

Electronic services are department’s basic functions 
that have many years been the main development 
target. Experience has shown that in the beginning it 
is not possible to make everything to work perfectly 
right away. The department’s role is to enforce all pos-
sible improvements in computer software.

During the next few years a large part of department’s 
experienced staff will retire. The situation is still such 
that there is no special education for building control. 
Thus it is important that new employees understand 
the department’s work as good as possible.

In autumn the department was awarded the moisture 
prize from the Tampere University of Technology and 
the Finnish Association of Civil Engineers for a long-
standing project to promote moisture-proof construc-
tion. The department has also participated in the city’s 
award-winning project that develops innovative solu-
tions for high-rise construction.

Tasks of building control are versatile and often 
interesting. You can influence on how the built 
environment in Helsinki will be designed and shaped 
and to promote healthy and safe construction in the 
city.

15 February 2016 
Lauri Jääskeläinen

Summary of  the year 2015
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In November 2015 the Building Control Department organized a seminar for building professionals at the Savoy theatre.
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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)

Building
Permits

Townscape Structural
Works

Administration Information 
Services

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 ser-
vices 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 third 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 altera-
tions, 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 pre-
paring 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 au-
thority to decide on certain permits and matters such 
as the approvals of the foremen.
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