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aupunginvaltuusto päätti 18.6.2008 perus-
taa rakentamispalvelu -nimisen nettobudje- 
toidun yksikön ja hyväksyi sile johtosään-

nön, joka tulisi voimaan 1.1.2009 alkaen. 
Tavoitteena oli lisätä rakentamiseen liittyvien palve- 

lujen taloudellisuutta siirtämällä alan tuotantoyksiköt 
omaan virastoon ja oman lautakunnan alaisuuteen.

rakentamispalvelun alku oli erikoinen. Toimitusjohta-
ja ja hallintopäällikkö oli rekrytoitu yksityiseltä sektorilta 
ja he aloittivat samana päivänä kuin uusi nettobudjetoitu 
virasto. vuoden 2009 alussa viraston keskitettyyn hallin-
toon kuuluivat ilmalassa työskentelevät toimitusjohtaja  
ja hallintopäällikkö sekä Kasarmikadulla työskentelevät  
17 henkilöä, jotka olivat siirtyneet rakennusvirastosta. 

samaan aikaan noin 1 600 henkilön tuotanto pyöri täy- 
sillä. se ei odottanut. Koko tuotantoa tukeva hallinto piti 
siis rakentaa nopeasti.

vaikka virastona olimme untuvikkoja, tuottajana olim-
me kokeneita. Juuremme ovat syvällä helsingin historias- 
sa. Tuotanto toimi osaavissa käsissä ja täydellä tehol- 
la koko vuoden. 

vuosi 2009 oli rakentamispalvelun ja uuden, yhteisen 
toimintakulttuurin rakentamista. loimme yhteisen strate-
gian ja sovimme menettelytavoista ja tavoitteista. 

Yhteisten ponnistelujen tuloksena syntyi näkemys 
uudesta rakentamispalvelusta: matalammasta, tasapai- 
noisemmasta ja kustannustehokkaamasta organisaa- 
tiosta. Kolmen erikokoisen tuotanto-osaston sijaan loim-

KATSAUS
TOIMITUSjOhTAjAN

K
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me seitsemän tasavahvaa tuotanto-osastoa, joilla kulla-
kin on oma selkeä tuotannonalansa ja ydintehtävänsä. 

rakentamispalvelun ensimmäinen vuosi oli myös talou- 
dellisesti menestyksekäs. Tulos oli 4,9 miljoonaa euroa 
ylijäämäinen. hyvän tuloksen taustalla oli palvelujen aktii-
vinen tarjoaminen, kulujen suhteen tiukka linja ja kaupun-
gin investointien korkea taso. 

Taloudellista tehokkuutta toteutettiin myös investoin-
neissa. auto- ja koneinvestoinnit toteutuivat budjetin mu-
kaisesti, mutta muissa irtaimen omaisuuden investoin-
neissa jätettiin noin puolet määrärahoista käyttämättä.

rakentamispalvelua on rakennettu vauhdilla ja tuloksia 
on syntynyt.

Kovassa vauhdissa ja organisaation muutoksessa hen-
kilöstön paineensieto ja joustavuus joutuivat koetukselle. 
ilman ammattitaitoista, sitkeää ja ennakkoluulotonta hen-
kilöstöä ei onnistuminen ensimmäisenä toimintavuote-
namme olisi ollut mahdollista. lausun mitä parhaimmat 
kiitokseni henkilöstölle kuluneesta vuodesta.

ensimmäisen toimintavuoden perusteella tulevaisuu-
temme stadin rakentajana näyttää erittäin valoisalta. 

Mauri Suuperko
toimitusjohtaja
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akentamispalvelu aloitti toimintansa vuoden 2009 
alussa, kun rakennusviraston tuotanto-organi-
saatiot hKr-Ympäristötuotanto ja hKr-Tekniikka 

erotettiin omaksi virastokseen yhdessä kiinteistöviraston 
geoteknisen pohjatutkimustuotannon kanssa.

uudistuksen tavoitteena oli tehostaa ja vahvistaa kau-
pungin omaa rakentamistuotantoa sekä lisätä tuotantoti-
lojen, henkilöstön ja kaluston yhteiskäyttöä. 

rakentamispalvelu on nettobudjetoitu virasto, jonka 
päätehtävänä on tuottaa rakennusalan, ympäristönhoi-
don ja logistiikan palveluja ensisijaisesti helsingin kau-
pungin tarpeisiin. rakentamispalvelu kuuluu rakennus- ja 
ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.

rakentamispalvelun toimintaa ohjaavat kaupunkiyhtei-
set arvot – asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmu- 
kaisuus, taloudellisuus, turvallisuus  ja yrittäjämielisyys 
– ja eettiset periaatteet.

viraston päätuotteet ovat kaupunkitekniikan rakenta-
minen ja ylläpito, kiinteistöjen korjaus ja kunnossapito, lo- 
gistiset palvelut, pohjatutkimus sekä ympäristönhoidon 
palvelut.

ARVOT jA KESKEISET TEhTäVäT
TOIMINTA-AjATUS,
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suvi rihtniemi (1.1.–14.9.)
varajäsen Nina suomalainen

Kauko Koskinen (15.9.–31.12.)
varajäsen ulla-marja urho

Pekka sauri

kaupunGinHallituksen eDustaJa 2009

rakennus- Ja ympäristötoimen apulaiskaupunGinJoHtaJa

lautakunnan siHteeri
hannu hämäläinen

LAUTAKUNTA
TEKNISEN pALVELUN

akentamispalvelu toimii teknisen pal-
velun lautakunnan alaisuudessa. lau-
takunta kokoontui vuonna 2009 yh-

teensä 17 kertaa ja teki 61 rakentamispalvelua 
koskevaa päätöstä.

lautakunnan seminaari järjestettiin 2.-3.4.2009 va-
najanlinnassa, missä esiteltiin viraston strateginen suun-
nitelma. lautakunta vahvisti rakentamispalvelun strate-
gisen suunntelman 16.4.2009. 

lautakunnan Jäsenet 2009

mirka vainikka (pj.) (1.1.–30.11.)

sirkka-liisa vehviläinen (pj.) (1.12.–31.12.)

Pörrö sahlberg (vpj.)
esko Niemi (1.1.–14.12.)

Kasper stenbäck (15.12.–31.12.)

arto lahti
Jaana lamminperä 
Jani moliis
antti hytti
Tea vikstedt
seppo Kanerva

puolue

SDp
SDp
Vihreät
KOK
KOK
KOK
KOK
Vihreät
SDp
Vas.
pS

varaJäsen

maija utriainen
maija utriainen
sanna Tiihonen
leena vuorivirta
leena vuorivirta
Juha levo
anneli raittinen
hannu-matias Nurmi
Pekka Paunio
Juho lindman
Tuula miettinen
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ORgANISAATIO

akentamispalvelu aloitti toimintansa uute-
na virastona 1.1.2009, jolloin kaupungin-
valtuuston hyväksymä rakentamispalvelun 

johtosääntö tuli voimaan. viraston toimitusjohtaja-
na toimi di mauri suuperko. 

Johtosäännön mukaan rakentamispalvelussa oli neljä 
osastoa: ympäristötuotanto, talonrakennus ja logistiikka, 
pohjatutkimus sekä hallinto. 

Ympäristötuotannon toimialaan kuului kunnallisteknii-
kan ja ympäristön rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen 
tuotanto. sen muodostivat rakennusviraston hKr-Ympä-
ristötuotannosta siirtyneet noin 900 henkilöä sekä sata- 
masta siirtyneet noin 20 henkilöä. Ympäristötuotannon 
yksikön johtajana toimi di hannu virtasalo.

 Talonrakennus ja logistiikan toimialaan kuuluivat ra- 
kentamis-, kunnossapito-, materiaali-, kalusto- ja kuljetus- 

palvelujen tuotanto sekä niihin liittyvät asiantuntijapalve-
lut. Osastolle siirtyivät rakennusviraston hKr-Tekniikan 
noin 500 henkilöä. Talonrakennus ja logistiikan yksikön 
johtajana toimi di Kauko Nygrén.

Pohjatutkimuksen toimialaan kuuluivat pohjatutkimus-
tehtävät. sen muodostivat kiinteistöviraston geoteknisen 
osaston pohjatutkimustuotannosta siirtyneet 23 henki-
löä. Osastopäällikkönä toimi di hannu halkola.

hallinnon tehtävänä oli huolehtia viraston keskitetyistä 
hallintopalveluista. hallinto-osastolle siirtyi 17 rakennus-
viraston hallinnon työntekijää. Osastopäällikkönä toimi 
KTm Kirsi remes.
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yHteistoimintaryHmän Jäsenet 2009

mauri suuperko (pj.)
Kirsi remes
Kristina stenius
leif Wilenius
Paul hellström
Kari saarela
seppo ilvonen
antero Taipale
eila hägg
ari Nyholm
Peter andersen

toimitusjohtaja
osastopäällikkö
henkilöstöpäällikkö
työsuojelupäälliikkö
yhteistoiminta-asiamies
Jhl
JYTY
JuKO
KTN
työsuojeluvaltuutettu
työsuojeluvaltuutettu
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Yhteistoimintasopimuksen mukaisena virastotasoi- 
sena yhteistoimintaelimenä toimi yhteistoimintaryhmä. 
ryhmän kokouksiin osallistuivat myös viestintäpäällik-
kö Päivi seikkula sekä tarvittaessa työterveyshuollon 
edustajat.

Kuva Päivi seikkula



jA TOIMINNALLISET TAVOITTEET
STRATEgIA

uden viraston strategian laatimi- 
nen aloitettiin välittömästi vuoden 
2009 alussa. strategiatyön 40 

hengen ryhmään kuuluivat henkilöstön 
edustajat, viraston johto ja toimistopäälliköt sekä muut 
rakentamispalvelun avainhenkilöt. ryhmä kokoontui tam- 
mi–maaliskuun aikana neljä kertaa. suunnittelun tueksi 
kerättiin näkemyksiä koko henkilöstöltä.

strateginen suunnitelma valmistui 30.3.2009 ja se hy-
väksyttiin teknisen palvelun lautakunnassa 16.4.2009. 

strategiassa kuvataan rakentamispalvelun toiminta-
ajatus, tavoitteet, arvot, menestystekijät, päätuotteet, or- 
ganisaatiorakenne ja toiminnan peruslinjaukset. 

menestystekijöiksi löydettiin osaava henkilöstö, moti-
vaatio, innovatiivisuus, toimivat prosessit, palveluasen-
ne ja kilpailukyky. Tärkeiksi linjauksiksi määriteltiin muun 
muassa asiakkaan tarve toimintamme lähtökohtana, tu-
loksen aktiivinen seuranta sekä palautteen antaminen ja 
saaminen.  

rakentamispalvelun strategisena tavoitteena on tuot-
taa lisäarvoa asiakkaalle, olla hyvä työpaikka, hoitaa yh- 
teiskuntavelvoitteet ja esiintyä yhtenäisessä ilmeessä. 
Tavoitteena on taloudellisesti tehokas virasto, jolla säi-
lyy päätuotteissaan johtava asema kaupungin sisäisillä 
markkinoilla ja joka on merkittävä tekijä helsingin koko-
naismarkkinoilla.

strategia sisälsi organisaatiomuutoksen, jonka mukaan 
vanhasta rakennusviraston aikaisesta rakenteesta luo-
vuttaisiin. suunnitelman mukaan ympäristötuotanto jaet- 
taisiin kolmeksi erilliseksi kaupunkitekniikan osastoksi 
ja ympäristönhoidon osastoksi. Talonrakennus ja logis-
tiikka jaettaisiin kahdeksi osastoksi, talonrakennukseksi 
ja logistiikaksi, jonne siirrettäisiin kilpipalvelu ympäristö-
tuotannosta. uuteen geopalvelun osastoon siirrettäisiin 
pohjatutkimus-, laboratorio- ja mittaus- sekä pilaantunei- 
ta maita koskevat palvelut. muutoksen tavoitteena oli ma- 
daltaa organisaatiota, lisätä johdettavuutta ja parantaa 
tiedonkulkua viraston sisällä. 

uuden viraston profiilin vahvistamiseksi ja muista sa-
man alan virastoista ja toimijoista erottuakseen raken-
tamispalvelu tarvitsi oman liiketoimintanimen ja visuaa-
lisen ilmeen.
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Organisaatiomuutos ja liiketoimintanimen käyttöönot-
to edellyttivät johtosäännön muuttamista. Teknisen pal-
velun lautakunta päätti 26.5.2009 esittää kaupunginval-
tuustolle rakentamispalvelun johtosäännön muuttamista 
vastaamaan viraston strategiaa ja tavoitteita. Kaupungin- 
valtuusto hyväksyi 23.9.2009 viraston uuden johtosään-
nön, joka tuli voimaan 1.1.2010. 

uuden johtosäännön mukaan rakentamispalvelussa 
on vuoden 2010 alusta alkaen seitsemän tuotanto-osas-
toa: itäinen, läntinen ja pohjoinen kaupunkitekniikka, ta-
lonrakennus, ympäristönhoito, geopalvelu ja logistiikka. 

Johtosäännön mukaan rakentamispalvelu käyttää 
toiminnassa nimeä stara. uusi nimi löytyi henkilöstöleh- 
den nimikilpailussa. slangisana stara kuvaa osuvasti 
stadilaisen rakentamispalvelun näkyvää työtä, perinteitä 
ja osaamista.  

Organisaatiomuutoksessa ympäristötuotannon yksi-
kön johtaja hannu virtasalo siirtyi vuoden 2010 alussa vir- 
koineen uuden pohjoisen kaupunkitekniikan yksikön joh-
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staran osastoJako 1.1.2010 alkaen
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tajaksi, talonrakennus ja logistiikan yksikön johtaja Kau-
ko Nygrén uuden talonrakennuksen yksikön johtajaksi ja 
pohjatutkimuksen osastopäällikkö hannu halkola uuden 
geopalvelun yksikön johtajaksi. muiden tuotantoyksiköi-
den johtajien virat laitettiin avoimeen hakuun heti kau-
punginvaltuuston hyväksyttyä uuden johtosäännön. 

Teknisen palvelun lautakunta päätti 21.11.2009 esittää 
kaupunginhallitukselle, että logistiikan yksikön johtajaksi 
valittaisiin di asko Forsberg, ympäristönhoidon yksikön 
johtajaksi mmm Jouko laakso, itäisen kaupunkitekniikan 
yksikön johtajaksi di anu hilpi-Niemi ja läntisen kaupun-
kitekniikan yksikön johtajaksi di antero Taipale. Kaupun-
ginhallitus vahvisti nimitykset 14.12.2009. uudet yksikön 
johtajat aloittivat tehtävissään 1.1.2010. 

Toimialayhteistyössä ja kaupallisessa liiketoiminnas-
sa viraston erottautuminen ja profiloituminen visuaali- 
sesti on tärkeää. staralle luotiin oma visuaalinen tun-
nus ja graafinen ohje, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 
2.11.2009.

Staran tunnus ja slogan

rakentamispalvelun sitovana tavoitteena vuodelle 2009 
oli saavuttaa 2,708 miljoonan euron toimintakate. Tavoi-
te ylitettiin selvästi, sillä toimintakate oli 8,536 miljoonaa 
euroa. 

rakentamispalvelun muut vuositavoitteet perustuivat 
viraston strategisiin tavoitteisiin ja koskivat viraston pro- 
sesseja ja rakenteita, taloutta, henkilöstöä sekä asiak-
kaita. 

prosessit Ja rakenteet
• Organisaatiorakenne on valmis ja toiminnassa, atk 
omassa hallinnassa.
• Tuloskokousmenettelyt ovat käynnissä.
• ryhmäkokousmenettelyt ovat käynnissä.

talous
• Talousarviossa ilmoitettu toimintakate ylitetään.

Henkilöstö
• Yhteistoimintaprosessi on käynnistynyt ja  
kattaa koko henkilöstönäkökulman.

asiakas 
• uusi nimi ja ilme on otettu käyttöön ja viestitetty  
asiakaskuntaan ja muihin sidosryhmiin.
• asiakassopimukset on päivitetty tai tehty  
rakentamispalvelun nimiin.
• vähintään 10 suurimman asiakkaan kanssa on  
kunkin kanssa pidetty vähintään yksi kehityskeskustelu.

vuositavoitteet saavutettiin hyvin. ainoastaan ryhmäko-
kousmenettelyä ja kehityskeskusteluja koskevia tavoitet-
ta ei saavutettu täysin. 

VUOSITAVOITTEET  
jA NIIDEN  
TOTEUTUMINEN 2009
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akentamispalvelun palvelukses-
sa oli vuoden 2009 alussa 1 540 
henkilöä. vuoden lopussa viras-

tossa työskenteli 1 570 henkilöä, joista  
1 021 ympäristötuotannossa, 482 talonrakennus ja logis-
tiikassa, 27 pohjatutkimuksessa ja 40 henkilöä hallinnos-
sa (luvut sisältävät myös oppisopimusoppilaat). suurin 
osa henkilöstöstä oli vakituisessa työsuhteessa. 

rakentamispalvelun suurin ikäluokka oli 45–49-vuo- 
tiaat. Tähän luokkaan kuului noin 17% viraston henkilös-
töstä. henkilöstöstä 53% oli 45 vuotta täyttäneitä tai sitä 
vanhempia.

henkilöstön keski-ikä vuonna 2009 oli 45,9 vuotta. ero 
vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikien vä-
lillä oli huomattava – määräaikainen henkilöstö oli oleel-
lisesti nuorempaa kuin vakituinen. Tämä selittyy pitkälti 
myös tyypillisesti määräaikaisten tehtävien luonteella.

Puolet viraston henkilöstöstä oli keskiasteen koulutuk-
sen saanutta. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-
neita henkilöitä 31.12.2009 oli 1,6 %.

hENKILöSTö
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vuoden 2009 aikana eläkkeelle siirtyi 39 henkilöä, 
näistä 23 vanhuuseläkkeelle. Tulevina vuosina eläköity-
minen kiihtyy hieman.

Palkkoja ja palkkioita maksettiin noin 56,5 miljoonaa 
euroa, josta säännöllisen työajan palkkojen osuus oli 
noin 49,2 miljoonaa euroa eli 87,1 %.  

vuoden 2009 tulospalkkioita sivukuluineen maksettiin 
maaliskuussa 2010 yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa.  
Tulospalkkiovaraus oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Toimitus- 
johtaja ei kuulunut tulospalkkiojärjestelmän piiriin. 

keski-ikä vuonna 2009

vaKiNaiseT

määräaiKaiseT

KOKO heNKilösTö

48,0

33,5

45,9
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Henkilöstön koulutusaste

Eläköitymisiän saavuttaminen vuosina 2010–2019



akentamispalvelu toteuttaa helsingin kau- 
pungin ympäristöpolitiikkaa. 

Ympäristömenoja aiheutuu toimista, 
joilla torjutaan, korjataan tai lievennetään ympä-

ristövahinkoja. Tällaisia ovat muun muassa jätteen käsit- 
telystä ja jätteen syntymisen ehkäisystä, maaperän ja pin- 
ta- ja pohjavesien suojelusta, ilmakehän ja ilmaston suo-
jelusta, melun torjunnasta sekä biologisen monimuotoi-
suuden ja maisemien suojelusta aiheutuvat menot. ra-
kentamispalvelun ympäristömenot vuonna 2009 olivat 
noin 2,5 miljoonaa euroa.

Ympäristötuotannon osaston tavoitteena oli, että sen 
tukikohdat ja varastoalueet ovat siistissä kunnossa ja ym- 
päristöraportissa esitetyt asiat on korjattu. Tavoite toteu-
tui arvosanalla 4,44, kun paras arvosana oli 5.

ONGelmaJäTe

JäTevesimaKsuT

seKaJäTe

1 482 849

105 876

531 621

raKeNNusJäTe

PuuTarhaJäTe

PuuJäTe (Puhdas)

225 282

3 782

8 887

PaPeriJäTe

PahviJäTe

eNerGiaJäTe

1 311

2 013

4 069

BiOJäTe

BeTONi- Ja TiiliJäTe

PaPeriT

264

40 188

82 717

ympäristömenot euroa

yMpäRISTöASIAT
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Rakentamispalvelun ympäristömenot vuonna 2009

Ku
va

 J
uh

a 
N

ur
m

el
a

r



jA TUOTTAVUUS
TALOUS

uonna 2009 kaupunki panosti rakenta-
mispalvelun toimialan investointeihin, 
jolloin toimialan volyymi kasvoi. Tästä 

johtuen liikevaihto toteutui selvästi talousarvi-
ota suurempana. Tilikauden tulos oli 4,869 miljoonaa eu- 
roa ylijäämäinen. vertailutietoja aiemmilta vuosilta ei ole, 
koska virastoa ei nykyisellään ollut olemassa.

liikevaiHto (tuhatta euroa)

KuluT

POisTOT

221 159

-212 624

-3 667

tilikauDen tulos 4 868

toteuma talousarvio

186 115

-183 407

-4 011

-1 303

liikevaihto koostui pääosin kaupungin sisäisestä 
myynnistä (96,8 %). suurimpia asiakkaita olivat rakennus- 
viraston katu- ja puisto-osasto, kiinteistöviraston tilakes- 
kus, rakennusviraston hKr-rakennuttaja, helsingin ve- 
si, kiinteistöviraston geotekninen osasto, liikuntavirasto 
ja helsingin satama.

merkittävimmät kuluerät olivat palvelujen ostot ja hen-
kilöstökulut. Palvelujen ostot olivat 44 % ja henkilöstöku-
lut 34 % liikevaihdosta. Palvelujen ostoista suurin osa oli 
aliurakointeja. 
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Tulos 2009
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Tilikauden tulos (ilman rahoituskuluja): + 2,2 % liikevaih-
dosta



Tilikaudella palkkoja korotettiin työehtosopimusten mu-
kaisilla erillä: 1. toukokuuta alkaen paikallisella 0,8 %:n järjes- 
telyvaraerällä sekä 1. syyskuuta alkaen 2,4 %:n yleisko-
rotuksella.  

suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,7 miljoonaa eu-
roa. merkittävin käyttöomaisuuserä olivat koneet ja lait- 
teet. rakentamispalvelun kokonaistulos oli hyvä ja erilli-
sistä tulosyksiköistä vain pohjatutkimus ja puutarhapalve- 
lu tekivät tappiollisen tuloksen.  

asiakas

hKr/KaTu- Ja PuisTO-OsasTO

Kv/TilaKesKus

hKr-raKeNNuTTaJa

123,3

37,7

20,0

helsiNGiN vesi

liiKuNTavirasTO

helsiNGiN saTama

14,3

4,6

3,8

helsiNGiN eNeNrGia

Kv/GeOTeKNiNeN OsasTO

2,3

1,9

hKl-liiKelaiTOs 1,2

Palmia

TerveYsKesKus

sOsiaalivirasTO

1,2

0,8

0,7

meur

OPeTusvirasTO 0,3

muuT virasTOT Ja laiTOKseT

varasTOmYYNTi

KauPuNGiN ulKOPuOliseT

0,9

1,6

7,1

55,6

17,0

9,0

6,5

2,1

1,7

1,0

0,9

0,5

0,5

0,4

0,3

% liikevaiDosta

0,1

0,4

0,7

3,2
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Asiakkaat laskutuksen perusteella



akentamispalvelun investointimää-
räraha vuodelle 2009 oli yhteensä 
6 miljoonaa euroa. Tästä 4,5 miljoo- 

naa euroa oli kohdistettu työkoneiden ja au- 
tojen investointeihin ja 1,5 miljoonaa euroa muulle irtai-
melle. 

Työkoneiden ja autojen investoinnit toteutuivat euro- 
määräisesti talousarvion mukaan. muuhun irtaimeen 
suunnatusta investointimäärärahasta jäi käyttämättä lä- 
hes puolet. Osin tämä selittyi sillä, että määrärahoja oli 
varattu uuden viraston perustamis- ja organisointikului-

INVESTOINNIT

hin, joista osa maksettiin kuitenkin käyttötalousmenois-
ta. lisäksi osa perustamiseen liittyvistä kuluista toteutuu 
vasta vuosien 2010 ja 2011 aikana.

Pohjatutkimuksen ja katulaboratorion tukikohtahanke 
(3,75 miljoonaa euroa) poistettiin suunnitelmista. Oulun- 
kylän tukikohdan laajennushankkeen (6,77 miljoonaa eu- 
roa) suunnittelu jäädytettiin tarpeen arviointia varten.
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mpäristötuotannon vastuulla oli merkittä-
vä osa kaikesta kuntateknisestä tuotan-
nosta helsingissä. Osaston päätuotteita 

olivat katujen ja puistojen rakentaminen, kunnos-
sapito ja hoito, niiden puhtaanapito kesäisin ja talvisin 
sekä luonnonmukaisten alueiden hoito. 

Ympäristötuotannon osaston ensimmäinen vuosi uu-
dessa rakentamispalvelussa oli vaativa. Organisaatio-
muutoksen aiheuttamasta haasteesta huolimatta tuotan-
toa pystyttiin tehostamaan ja kehittämään entisestään 
jokaisella toimialalla. Toiminnan tulos oli sekä taloudelli- 
sesti että laadullisesti hyvä. 

toiminnan tulot (tuhatta euroa)

KuluT

POisTOT

tulos

159 517

-155 058

-129

4 330

OSASTO
yMpäRISTöTUOTANNON
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Tuotanto rakentui kaupungin vi- 
rastojen ja laitosten kanssa solmit- 
tujen selkeiden palvelusopimus-
ten ja tilausten varaan. Pilaantuneen maan kunnostuk-
sesta neuvoteltiin uusi palvelusopimus rakennusviraston 
kanssa. 

syksyllä 2008 alkanut vuosaaren sataman talvikun-
nossa- ja puhtaanapitosopimus kasvoi noin 20 hehtaaril-
la 70 hehtaariin, kun sataman alueella toimivien huolitsi-
jayritysten kanssa solmittiin oma hoitosopimus. 

myös helsingin sataman kanssa tehtiin sopimus kivi- 
ja päällystetöiden teettämisestä. lisäksi solmittiin kolmi-
vuotinen viherhoitosopimus kaupunkikonserniin kuulu-
van malmin Kiinteistöt Oy:n kanssa. 

Jo toisena vuonna peräkkäin rakennusviraston katu- 
ja puisto-osaston tilaukset ympäristötuotannolta ylittivät 
100 miljoonaa euroa. 

rakentamisessa työmäärät ja tilaukset kasvoivat mer-
kittävästi suunnitellusta ja edellisestä vuodesta. Päätilaa-
ja, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, luotti edel- 
leen ympäristötuotannon osaamiseen. 
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suoritteet Ja tunnusluvut

TalvihOideTTava ala

PuhTaaNa PideTTävä ala

hOideTuT TaaJama- Ja ulKOilumeTsäT

aJONeuvOJeN lähisiirTO

lumeN vasTaaNOTTO

KaTulaBOraTOriON TuTKimuKseT

PilaaNTuNeideN  maideN vasTaaNOTTO

PilaaNTuNeideN maideN lOPPusiJOiTus

TYöKOhTeisiiN isTuTeTuT PuuT Ja KasviT

valmisTeTuT liiKeNNemerKiT, KilveT, 
OPasTeeT Ja TarraT

1 150

1 004,0

470,0

11 513

43 454

1 096

9 236

64 761

130 287

65 360

2009

1 150

1 004,0

506,5

10 635

11 152

1 087

48 307

136 972

124 175

54 345

2008

1 186

910,4

528,2

10 228

28 176

1 198

110 714

0

92 746

43 256

2007

1 312

974,0

485,5

10 470

48 862

977

87 999

88 143

96 400

37 723

2006

1 161

859,0

495,9

10 746

56 493

1 179

49 429

77 838

121 113

43 665

2005

1 136

848,0

481,2

9 717

92 582

1 037

76 959

137 969

127 816

35 788

2004

ha

ha

ha

kpl

kuormaa

kpl

tonnia

tonnia

kpl

kpl

MERKITTäVIä 
RAKENNUSKOhTEITA 
VUONNA 2009

• myllypuron puutaloalueen vesihuollon ja katujen  
rakentaminen
• östersundomin suurpiirissä aloitettu katuhanke  
(Karhusaarentie) 
• suomenlinnan erikoisosaamista vaativa rantamuuri
• eiranrannan asuinalueen ympäristön kadut ja puistot
• leppäsuon alueen kadut, mm. mechelininkatu ja  
Pohjoinen rautatiekatu
• linnanpuisto Katajanokalla

• Kaivopuiston saneeraus, valmistuu 2010
• aino acktén puisto haagassa
• Kirkkokadun vesihuollon saneeraus
• ruoholahdenkadun vesihuollon saneeraus
• Jätkäsaaren alueen rakentamisen aloitus  
päätoteuttajana
• hermannin, Toukorannan, arabianrannan,  
viikinmäen, latokartanon, alppikylän, suutarilan,  
ruotutorpan ja maunulan aluerakennuskohteet
• lahdenväylän läntisen meluesteen rakentaminen 
massiivisella kivikorirakenteella, valmistuu 2010
• leikkipuistot linja, soihtu ja linnunrata
• savelan pääraitti ja tulvapenger 
• Pihlajamäen nuorisopuisto
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talvi-inDeksi

auraus

lumeNKulJeTus

rakennusmäärät 2006

KaTuala, ha

PuisTOala, ha

KaTuvihreä, ha

muu viherala, ha

vesi- Ja viemäriPuTKia, m

76

58

18,3

38,0

4,5

9,4

21 946

2009

56

12

16,4

28,3

6,6

5,7

19 769

2008

48

18

15,8

51,0

4,5

3,2

18 834

2007

77

67

20,3

35,3

10,0

5,8

14 225

2006

101

156

2005

109

152

2004

Ympäristötuotannon suoritteet  vuosittain



alonrakennus ja logistiikan pää-
tuotteita olivat julkisten palveluti- 
lojen korjaus- ja muutosrakenta-

minen, erikoisrakenteiden korjaus ja enti-
söinti sekä auto-, kone- ja kuljetuspalvelut sekä hankin-
ta- ja materiaalipalvelut.

Talonrakennus ja logistiikan osaston toiminnalliset tu- 
lot olivat 87,2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelli-
sestä vuodesta seitsemän prosenttia. Tulos oli 1,8 mil-
joonaa euroa. suurimmat asiakkaat olivat kiinteistöviras-
ton Tilakeskus ja hKr-rakennuttaja. 

Talonrakennus ja logistiikalla on kilpailutetut vuosisopi-
mukset rakentamisen alihankinnoista noin 200 yrityksen 
kanssa yhteensä 50 eri toimialalta. Tuotannossa käy- 

jA LOgISTIIKAN OSASTO
TALONRAKENNUS

toiminnan tulot (tuhatta euroa)

KuluT

POisTOT

tulos

87 235

-82 100

-3 341

1 794
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tettiin oman työvoiman lisäksi noin 1 000 aliurakoitsijan, 
alihankkijan tai materiaalitoimittajan palveluja.

siisti stadi -projekti  toimi vuonna 2009 osana talon-
rakennus ja logistiikkaa. Projektiin liittyvät toiminnot pää-
tettiin siirtää 1.1.2010 alkaen rakennusvirastolle. vuotui-
sessa laskennassa vuonna 2009 oli kaupunkikuvassa 
näkyvien töhryjen määrä 6 635 kpl, kun se vuotta aiem-
min oli 3 746 kpl. luvattomien kaatopaikkojen puhdista-
minen pysyi edellisten vuosien tasolla. 

Talonrakennusyksikön vuosi 2009 oli onnistunut ja tu- 
los rakentamisen yleisestä taantumasta huolimatta posi-
tiivinen. hankkeiden lukumäärä väheni edellisestä vuo-
desta noin 150:llä. liikevaihto säilyi suurin piirtein entisel- 
lään eli hankkeiden keskikoko kasvoi. 

asiakkaat ja palvelutuotteet säilyivät pääosin enti-
sellään. suurimmat asiakkaat olivat hKr-rakennuttaja  

(56 %), Tilakeskus (36 %) ja liikuntavirasto (6 %). muita ti- 
laajia olivat pelastuslaitos, rakennusviraston katu- ja puis- 
to-osasto, Korkeasaaren eläintarha ja nuorisoasiain-
keskus.

henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2009 odotettua vä-
häisempää, osittain johtuen rakentamisen rajusta alas-
laskusta yksityisellä sektorilla.

Konepajan liikevaihto kasvoi 33,1 miljoonaan euroon.  
Kasvua edellisestä vuodesta oli seitsemän prosenttia ja 
tulos oli niukasti positiivinen. 

suurimman asiakkaan, kiinteistöviraston Tilakeskuk-
sen, kanssa solmittu yhteistoimintasopimus mahdollisti 
joustavan ja hyvän kumppanuuden vuodelle 2009. muita 
merkittäviä asiakkaita olivat hKr-rakennuttaja, helsin-
gin vesi, sosiaalivirasto, hKl ja liikuntavirasto. 

vuonna 2009 toteutettiin noin 5 600 työkohdetta.
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KONEpAjAN KORjAUS- jA 
RAKENNUSKOhTEITA 
VUONNA 2009

• esplanadin kivikioskien kunnostukset
• maunulan ala-asteen ikkunaremontti
• alppiruusupuiston pitkospuiden uudistustyö
• Päiväkoti aurinkoisen julkisivukunnostus
• Finlandiatalon rakennus- ja taloteknisiä uudistuksia
• helsingin keskustaan turisteja palveleva infokioski

Konepajan merkittävimmät kehityshankkeet keskittyivät 
erityisesti raportointiin ja talousseurantaan. Niiden avulla 
parannettiin muun muassa ennustettavuutta.

Auto- ja konepalvelun liikevaihto kasvoi hieman asia- 
kaskunnan laajenemisen ansiosta. Odotettua parempi   tu- 
los johtui muun muassa vuoden 2009 talvikaudesta. 

Kalustoinvestointien taso vuonna 2009 oli tavoitteita al- 
haisempi ja kaluston keski-ikä nousi. Korjaamoinvestoin-
nit liittyivät erityisesti renkaiden varastointiin ja korjaus- 
nostimiin. Tavoitteena oli tilan säästö ja parempi työergo- 
nomia.

auto- ja konepalvelu oli mukana TeKes:n tukemassa 
maakaasukuorma-autojen taloudellisuuden parantami-
seen tähtäävässä tutkimuksessa. Ympäristötuotannossa 
käytettiinkin myös maakaasutoimisia henkilö- ja paketti-
autoja.  

Materiaalipalvelun liikevaihto kasvoi maltillisesti edel-
lisiin vuosiin verrattuna. Kuljetuspalveluiden liiketoimin-
tojen uudelleenjärjestely kasvatti liikevaihtoa ja palvelui- 
den ostoja. Talouden taantuma ja vähäluminen talvi hei-
jastuivat polttoaineen myyntiin. 

vuonna 2009 polttoaineasemiin tehtiin merkittäviä in-
vestointeja ja korjauksia, jotta asemat saatiin ympäristö-
keskuksen ja pelastuslaitoksen vaatimusten mukaiselle 
tasolle. 
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ohjatutkimuksen päätuotteita olivat maa- ja 
kallioperän tutkimukset sekä laboratorio- 
palvelut.

    Pohjatutkimuksen osaston osalta vuosi oli haas- 
teellinen. Toiminta jouduttiin aloittamaan ilman välttämät-
tömiä tukipalveluja, ja palkkakirjaus- ja laskutusjärjestel-
män nopea siirtäminen saP:iin vaati ponnisteluja myös 
tuotantoyksiköiltä. Osaston tulos oli lievästi negatiivinen. 

OSASTO
pOhjATUTKIMUKSEN

aikaisempiin vuosiin verrattuna suuri muutos oli siir-
tyminen yhden tilaajan malliin. Kaikki tilaukset pohjatut- 
kimusosastolle tulivat kiinteistöviraston geotekniseltä 
osastolta, joka puolestaan tarjosi nämä pohjatutkimus-
palvelut maksutta kaupungin kaikille virastoille. 

    Pohjatutkimuksen toiminta perustui kiinteistöviraston 
ja rakentamispalvelun väliseen kolmivuotiseen yhteistyö- 
sopimukseen.

toiminnan tulot (tuhatta euroa)

KuluT

POisTOT

tulos

1 972

-1 955

-171

-154

• Keskustan ja esikaupunkien pohjaveden  
korkeuden seuranta
• Kyläsaaren esirakentamisen pohjatutkimukset
• Kaupungin pohjavesiverkoston huolto ja ylläpito
• länsimetron pohjatutkimukset ja mittaukset
• östersundomin, arcadan ja Kotinummentien  
alueen pohjatutkimukset
• Jätkäsaaren merialueen pohjatutkimukset
• Keskustan huoltotunnelin ympäristötarkkailu
• Kivikon teollisuusalueen pohjatutkimukset
• sörnäistenniemen eteläosan pohjatutkimukset

pOhjATUTKIMUS- jA  
ERIKOISMITTAUShANKKEITA 
VUONNA 2009
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uonna 2009 viraston hallinnolli- 
sia palveluja keskitettiin eri osastoil- 
ta yhteen ja yhdeksi tuotantoa tuke-

vaksi sisäiseksi palveluksi. hallinnon osas-
tolle kuuluivat talouden, työhyvinvoinnin, toimitilahallin-
non, kirjaamon, tietohallinnon ja viestinnän palvelut. 

vuoden alussa hallinnossa oli toimitusjohtajan ja hallin-
topäällikön lisäksi 17 rakennusvirastosta siirtynyttä hen- 
kilöä. vuoden lopussa keskitetyssä hallinnossa työsken- 
teli 40 henkilöä. hallinnossa aloitti  yhdeksän uutta henki- 
löä, muun muassa toimitusjohtaja, hallintopäällikkö, ta-
louspäällikkö, henkilöstöpäällikkö, hallintosihteeri sekä 
tietohallintopäällikkö. vuoden lopulla käynnistettiin hallin-
tolakimiehen ja turvallisuuspäällikön haut. hallinnon kes-
kittäminen jatkuu organisaatiomuutoksen myötä vuonna 
2010.

OSASTO
hALLINNON

toiminnan tulot (tuhatta euroa)

KuluT

POisTOT

tulos

1 825

-2 899

-25

-1 099

Talous- ja tietohallinnon yhteistyönä toteutettiin suuri 
ja työläs tietojärjestelmäsiirto. rakennusviraston palve-
lintiloissa toiminut saP-järjestelmä siirrettiin rakentamis-
palvelun omaksi, erilliseksi järjestelmäksi. 
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vuonna 2009 ulkoisen laskennan palvelut os-
tettiin rakennusvirastosta.

Kesällä 2009 tehtiin yhdessä Työterveyslaitok- 
sen kanssa selvitys rakentamispalvelun työturvallisuu- 
den nykytilasta sekä kehittämiskohteista. syksyllä perus- 
tettiin työturvallisuuden riskikartoitustyöryhmä selvittä-
mään käytäntönä olevaa työturvallisuuden riskikartoitus- 
menettelyä ja kehittämään siitä rakentamispalvelulle so-
veltuva toimintamalli. 

Kaupunkiyhteinen työhyvinvointikysely toteutettiin  
5.-18.10.2009. siihen vastasi 78 % henkilöstöstä. Par-
haan arvosanan saivat työtovereilta saatu tuki sekä oma 
henkinen ja fyysinen työkyky. hyvinä pidettiin myös työvä- 
lineitä ja -menetelmiä sekä työturvallisuuden tasoa. esi-
miestyössä nähtiin parannettavaa sekä palautteen an-
tamisessa että oikeudenmukaisuudessa. Kehitettävää 
nähtiin myös työyhteisöjen sisäisessä tiedonkulussa se- 

kä kyselyjen ja kehityskeskustelujen hyödyntämisessä. 
Kirjaamopalvelut ostettiin rakennusvirastolta 31.5.2009 

asti. syksyllä laadittiin koko virastoa koskeva arkiston-
muodostussuunnitelma. lautakunnan teknisen sihteerin 
tehtävät siirtyivät rakentamispalvelun kirjaamolle syksyl-
lä 2009, mihin asti ne oli hoidettu hankintakeskuksessa. 

viestinnässä keskityttiin sisäiseen muutosviestintään. 
henkilöstölehti ilmestyi viidesti nimellä rakpan lehti ja 
kymmenen kertaa stadin rakentajana. rakentamispalve- 
lulle avattiin omat verkkosivut osoitteessa www.hel.fi/
rakpa.

syksyllä 2009 aloitettiin viraston visuaalisen ilmeen 
suunnittelu. uusi nimi ja ilme julkistettiin henkilöstö- ja si- 
dosryhmätilaisuudessa Kaapelitehtaalla 8.12.2009. Ti-
laisuuteen osallistui noin 300 sidosryhmien ja 600 hen-
kilöstön edustajaa.
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TULOSLASKELMA
jA OSASTOKOhTAISET TULOKSET

mYYNTiTuOTOT

TueT Ja avusTuKseT

vuOKraTulOT

91 730 980,18

29 358,00

3 743 871,86

muuT TuOTOT 804 612,99

93 501 000,00

30 000,00

3 328 000,00

786 000,00

tuotot

1.1.–31.12.2009 talousarvio 2009tuloslaskelma

valmisTus OmaaN KäYTTööN

liikevaiHto yHteensä

124 850 392,14

221 159 215,17

88 470 000,00

186 115 000,00

heNKilösTöKuluT

PalveluJeN OsTOT

aiNeeT, TarviKKeeT Ja TavaraT

75 308 300,83

97 744 710,95

31 212 346,32

muuT KuluT 8 358 727,74

71 906 000,00

77 029 000,00

27 241 00,00

7 231 000,00

kulut

1.1.–31.12.2009 talousarvio 2009

kulut yHteensä 212 624 085,84 183 407 000,00

POisTOT Ja  
arvONaleNTumiseT YhTeeNsä 3 666 569, 73 4 011 000,00

tilikauDen yliJäämä/aliJäämä 4 868 559, 60 -1 303 000,00
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akentamispalvelun toiminta on jatkunut vuoden 
2010 alussa kahdeksan osaston organisaationa 
ja nimellä stara. Organisaatiomuutos näyttää on- 

nistuneen. 
Kaupungin rakentamisen ja rakennusten ylläpidon in-

vestointitaso on korkealla, mikä työllistää rakentamispal-
velun organisaatiota. 

Näkymät vuodelle 2010 ovat hyvät. 

mYYNTiTuOTOT

TueT Ja avusTuKseT

vuOKraTulOT

muuT TulOT

luvut tuhatta euroa
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NäKyMIä
VUODEN 2010
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