
 

Rekisteriseloste  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 

24.8.2021 

Kaupunkitekniikan rekisteri 

1. Rekisterinpitäjä 

Kaupunkiympäristölautakunta. Rekisterinpitäjän tehtävät on delegoitu tekniselle johtajalle. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 15.5.2018 HEL 2018-004277.  

Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58220, 00099 Helsingin kaupunki 

2. Rekisterin vastuuhenkilö 

Tehtävänimike 

Yksikön päällikkö 

3. Rekisterin yhteyshenkilö 

Tehtävänimike 

Kehityspäällikkö 

Yhteystiedot 

Kaupunkiympäristön toimiala, Työpajankatu 8, PL 58220, 00099 Helsingin kaupunki 



4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste 

Käsittelyn tarkoitukset 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Helsingin kaupungin 

ulkovalaistuksen, liikennevalojen, tapahtumasähköjen, City-WC:iden ja muiden yleisiä 

alueita palvelevien teknisten laitteiden infraomaisuuden hallintaan, suunnitteluun, 

rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät tehtävät. 

Käsittelyn oikeusperuste 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta. Käsittely on tarpeen 

rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 d-kohta, käsittely on tarpeen rekisteröidyn 

tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojelemiseksi.  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e-kohta, käsittely on tarpeen yleistä etua 

koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan 

käyttämiseksi. 

Keskeinen lainsäädäntö 

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)  

 Tietosuojalaki (1050/2018)  

 Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  

 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)  

 Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 

 Sähkömarkkinalaki (588/2013)  

 Tieliikennelaki (729/2018)  

 Tieliikenneasetus (182/1982)  

 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista (1012/2001)  

 Hissiturvallisuuslaki (1134/2016)  

 Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)  



 Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä (276/2016) 

5. Rekisterin tietosisältö 

Kaupunkitekniikan infraomaisuuden hallintaan, suunnitteluun, rakentamiseen ja 

kunnossapitoon osallistuvien henkilöiden osalta: nimi, osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisterinumero, tutkintotodistus, ansioluettelo/selvitys 

työkokemuksesta, työtodistukset, vaativuusluokka, selvitys suunnittelussa olevista ja 

käynnissä olevista työmaakohteista, henkilön ammattitaitoon liittyvä erityistieto, 

kiinteistötunnus, ajoneuvojen päästöluokka, tutkintailmoitus, tutkintailmoituksen numero, 

vahinkonumero, yrityksen nimi ja yhteys- ja laskutustiedot 

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja luovutetaan lainsäädännön perusteella siihen oikeutetuille tahoille.  

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

7. Tietojen säilytysajat 

Tiedot poistetaan tietojen käyttötarkoituksen päätyttyä. 

8. Henkilötietojen tietolähteet 

Henkilötietoja saadaan henkilöltä itseltään, yrityksen ilmoittamana tai viranomaisilta. 
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