
HKR-Rakennuttaja –
Hyvää Helsinkiä rakentamassa



Helsinki on kaupunki, josta voimme olla yl-
peitä. Siitä on kasvanut kukoistava pohjoinen 
metropoli, joka houkuttelee ihmisiä elävyydel-
lään. Edistyksellinen rakentaminen ja pohjoi-
nen arkkitehtuuri herättävät kiinnostusta kan-
sainvälisestikin. HKR-Rakennuttaja on mukana 
rakentamassa tulevaisuuden Helsinkiä: toimi-
vaa, turvallista ja terveellistä pääkaupunkia.

Hyvää Helsinkiä rakentamassa



HKR-Rakennuttajalla on tärkeä tehtävän-
sä kaupungin rakentamisessa. Olemme 
Rakennusviraston asiantuntijaosasto, 
joka vastaa Helsingin infrastruktuurin ja 
julkisten rakennusten rakennuttamises-
ta. Ostamme, kilpailutamme ja joh-
damme Helsingin kaupungin rakennus-
hankkeiden suunnittelua ja urakointia. 
Varmistamme, että rakennushankkeet 
vastaavat kaupungin ja sen asukkaiden 
tarpeita ja toteutuvat aikataulujen, bud-
jettien ja suunnitelmien mukaan.

Vuosikymmenten kokemus on tehnyt 
meistä hyvän kaupunkirakentami-
sen asiantuntijoita. Meillä on vankkaa 
ammattitaitoa ja kokemusta rakennut-
tamisprosessin kokonaisvaltaisesta 
hallitsemisesta sekä erityisosaamista 

kosteus-, sisäilma- sekä energiatehok-
kuusseikkojen saralla. Ilmastonmuutok-
sen torjunta Helsingin rakennuksissa on 
yksi HKR-Rakennuttajan vastuualueista, 
ja koordinoimme keskitetysti kaupungin 
energiatehokkuustoimintaa. Pohjoisen 
vaativat olosuhteet ovat jalostaneet meis-
tä kansainvälisestikin katsoen matala-
energiarakentamisen huippuosaajia. 

Infrastruktuuri on toimivan kaupungin 
perusta. Olemme Suomen suurimpia inf-
rastruktuurin rakennuttajia. Kadut, torit, 
sillat, puistot sekä. Helsingin metroväylät 
ja maanalaiset tilat kuuluvat toimialaam-
me. Kehitämme ja ylläpidämme Helsin-
kiä sen asukkaiden, yritysten ja maan 
pääkaupungin tarpeisiin.

Meillä on useita satoja hankkeita käyn-
nissä koko ajan. Rakennuskohteemme 
ovat usein laajoja, ainutlaatuisia sekä 
haasteellisia: esimerkiksi Helsingin 
maanalaisen infrastruktuurin rakentami-
nen, suojeltujen arvorakennusten korjaa-
minen ja energiatehokas rakentaminen 
edellyttävät erityisosaamista kestävästä 
kaupunkirakentamista.  

Rakennuttaminen on aina luottamusteh-
tävä. Siksi HKR-Rakennuttaja on ylpeänä 
mukana rakentamassa kestävää Helsin-
kiä, jonka asukkaat kokevat viihtyisäksi ja 
toimivaksi.



Keskustan liikenne on hidasta ja ruuhkat aiheuttavat 
päästöjä. Kaksi kilometriä pitkän, maanalaisen huolto-
tunnelin ansiosta keskustan päivittäisestä liikenteestä 
häviää arviolta 500 paketti- ja kuorma-autoa. Keskustan 
pysäköintilaitoksiin pääsee ajamaan ilman ruuhkia ja 
liikkeiden tavara-, huolto- ja jäteliikenne voidaan hoitaa 
tehokkaasti maan alla.  Keskuskatu muutetaan koko-
naan kävelykaduksi. 

HKR-Rakennuttaja toteuttaa suuren osan Helsingin 
kaupungin infrastruktuurihankkeista ja on yksi maan 
suurimmista maanalaisten tilojen rakennuttajista. Huol-
totunneli oli Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen laaja 
projekti ja sen toteuttaminen vaati hyvää projektinhallin-
taa. Huolellinen koordinointi, tarkka liikennesuunnittelu 
sekä melun, tärinän ym. ympäristöhaittojen huomioimi-
nen takasivat hankkeen onnistumisen. 

Lasipalatsia suunniteltiin vielä 80-luvulla 
purettavaksi, mutta helsinkiläisten onneksi 
rakennuksen arvo tunnistettiin ja Lasi-
palatsista päätettiin rakentaa kulttuuri- ja 
mediakeskus, kaupunkilaisten olohuone. 
Vanhan ja hennon betonirakennuksen he-
rättäminen henkiin ei ollut yksinkertainen 
tehtävä. 

Lasipalatsin uudistaminen lähti huolel-
lisesta tilaohjelmoinnista ja oikeantyyp-
pisten käyttäjien etsimisestä. Raken-
nuksen käyttäjiksi haettiin media-alan 
yrityksiä. Rakennuksessa alun perin 
toimineet elokuvateatteri ja ravintola 
sopivat uuteen konseptiin mainiosti.

Ihmiset ottavat kauniin ja toimivan omakseen

Keskustan huolto-
liikenne maan alle

Sisätilat rakennettiin entiselleen vanho-
jen piirustusten ja valokuvien perustella. 
Lasipalatsissa vanha ei erotu uudesta: 
esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto pii-
lotettiin mediakeskuksen rakenteisiin. 

Koneellinen ilmanvaihto  
piilotettiin akenteisiin. 

Korjausrakentaminen

Infrastruktuurirakentaminen



Uuden sairaalan sovittaminen Meilahden 
vilkkaalle sairaala-alueelle oli hyvin haastavaa. 
Rakentamisen suunnittelussa tuli huomioida 
sairaalan keskeytyksetön toiminta, liikenteen 
sujuvuus ja maan alla risteilevät tunneliver-
kostot. Haartmanin sairaalan rakennuspro-
jekti organisoitiin kellontarkasti - esimerkiksi 
räjäytysajat sovitettiin leikkausaikataulujen 
mukaan. Jatkuvalla tärinäseurannalla varmis-
tettiin, etteivät louhintatyöt häirinneet sairaa-
lan herkkiä laitteita. 

Lopputuloksena syntyi huipputekninen sai-
raala, jossa toimivuudesta ja viihtyisyydestä ei 
ole tingitty. Sairaalan sisäilma on korkeimpien 
laatuvaatimusten mukaista. Sisäilman eh-
doton puhtaus edellytti asiaan paneutumista 
jo rakennusvaiheessa - tällä varmistettiin, 
että pölyä ja hiukkasia ei pääse rakenteisiin. 
Sairaala on suunniteltu avaraksi, mikä hel-
pottaa ilmankiertoa. Sähkö- ja teletekniset 
järjestelmät ohjaavat ja valvovat talon toimintaa 
jatkuvasti taaten potilaille viihtyisät ja turvalli-
set olosuhteet ympäri vuoden.

Helsingin kaupunki on sitoutunut 9 prosentin 
energiansäästötavoitteeseen vuoden 2005 tasos-
ta vuoteen 2016 mennessä. Jopa 80 prosenttia 
kaupungin omassa toiminnassaan käyttämästä 
energiasta kuluu rakennuksissa. Energiatehok-
kaalla rakentamisella voidaan säästää energiaa 
merkittävästi. Kaupunki on päättänyt, että kaikki 
uudet rakennukset ja pääosa korjausrakenta-
misesta toteutetaan matalaenergiaperiaatteita 
noudattaen. Matalaenergiarakentamisesta puhu-
taan, kun rakennus kuluttaa puolet vähemmän 
energiaa kuin normaalisti. 

HKR-Rakennuttaja koordinoi keskitetysti 
kaupungin energiatehokkuustoimintaa, seu-
raa rakennusten energiankulutusta, tiedottaa, 
kouluttaa ja toteuttaa käytännön parannustoi-
menpiteitä. Useissa kaupungin rakennuksissa 
on jo käytössä ns. Display-energiamerkki, 
joka huomioi myös käytönaikaisen energian 
kulutuksen sekä ympäristövaikutukset. HKR-
Rakennuttaja on lisäksi mukana useissa EU:n 
kehityshankkeissa ja kehittää jatkuvasti malleja 
ja ohjeistusta energiatehokkaan suunnittelun ja 
rakentamisen tueksi.

Ilmastonmuutosta torjutaan 
energiatehokkaalla rakentamisella

Avarat tilat, 
hyvä hengittää

Sairaalan rakentaminen vaati  
tarkkaa suunnittelua. 

Infrastruktuurirakentaminen

Matalaenergiarakentaminen

Tilojen rakentaminen



Näin asiat etenevät
Jokainen helsinkiläinen on HKR-Rakennuttajan asiakas. Rakennutamme infrastruktuuria ja 
julkisia rakennuksia kaupunkilaisten käyttöön. Vastaamme rakennuttamisprosessista alusta 
loppuun. Johdamme rakennusprojekteja, teemme tilaohjelmointia, laskemme kustannuksia ja 
ostamme kilpailuttamalla suunnittelu- ja rakentamispalveluita. Lisäksi tuotamme asiantunti-
japalveluja kaupungin muille organisaatioille.

Kaikki alkaa tarveselvityksestä 
Kun kaupungin toiminnot tarvitsevat lisää tilaa, tehdään tarveselvitys; kuinka paljon ja minkälaista tilaa tarvi-
taan. Tarveselvityksessä määritetään kohteen laajuus, sijainti sekä käyttötarkoitus. Tämän lisäksi kartoitetaan 
eri toteuttamisvaihtoehdot ja vertaillaan näiden ratkaisujen kustannusvaikutuksia. 

Hankesuunnitelmassa määrittyy kohteen sisältö
Hankesuunnitelmassa tarkennetaan hankkeen laatutaso, aikataulut sekä kustannuspuitteet. Huolellinen kus-
tannussuunnittelu on onnistuneen hankesuunnitelman perusta. Suunnittelu tehdään kiinteässä yhteistyössä 
tilaajan ja loppukäyttäjien kanssa. Tarkastelun pohjalta syntyy rakennusprojektin tärkein päätös eli hankepää-
tös. Tämän jälkeen suunnittelu kilpailutetaan.

Toteutuksen suunnittelu luo raamit varsinaisille rakennustöille
Suunnittelun kustannukset ovat noin 5-8 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Suunnittelussa arkki-
tehti ja erikoissuunnittelijat laativat luonnossuunnitelmat ja työpiirustukset koko rakennukselle. Suunnittelus-
sa määritetään rakennuksen rakentamistapa, sisätilat sekä tekniset järjestelmät (mm. sähkö-, automatiikka 
sekä rakenneratkaisut).

Rakentamisen valmisteluvaihe
Rakentamisen valmistelu vaatii laajaa lakien, asetusten ja määräysten hallintaa. Hoidamme lainmukaiset il-
moitukset ja lähetämme tarjouspyynnöt urakoitsijoille. Laskenta-ajan jälkeen arvioimme tarjoukset ja valmis-
telemme päätökset. Valmisteluvaiheen lopputuloksena solmitaan urakka- ja hankintasopimukset. 
 
Rakentaminen käynnistyy
Rakentamisvaihe vaatii hankkeen suurimman työpanoksen.  Päätavoitteena on tilaajan etujen vaaliminen eli 
rakennuksen valmistuminen sovitussa aikataulussa budjetin ja laatutavoitteiden mukaisesti Tässä vaiheessa 
rakennuttaminen on urakoiden työsuorituksen ja aikataulujen valvomista. Rakentamisen ohjauksella varmiste-
taan sopimustenmukainen lopputulos.

Käyttöönotto ja takuuaika
Kun rakennus on valmis, se luovutetaan tilaajalle. Käyttäjät koulutetaan käyttämään rakennusta ja sen tek-
niikkaa. Takuuaikana tehdään myös tarkastuskäyntejä, joilla varmistetaan sopimuksen mukainen lopputulos. 
Hanke päättyy takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen.
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HKR-Rakennuttaja pähkinänkuoressa
Asiantuntijaosasto, joka vastaa Helsingin infrastruktuurin ja julkisten tilojen rakennuttamisesta

Suomen suurimpia rakennuttajia, noin 400 hanketta käynnissä jatkuvasti

Ostamme vuositasolla noin 200 miljoonalla eurolla suunnittelua ja urakointia

Yli 110 asiantuntijaa: arkkitehtejä ja insinöörejä, teknikkoja ja rakennusmestareita

Erityisosaamisalueet: energiatehokkuus-, sisäilma- ja kosteusasiantuntemus

Kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijä

Hyvää Helsinkiä rakentamassa
HKR-Rakennuttaja on siellä, missä kaupunkilaiset kohtaavat. Vastaamme, että kaupungin asukkailla on toimivat, turvalliset 
ja terveelliset puitteet mm. päiväkodeissa, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa. Rakennuttaminen on omistajan - Helsingin 
kaupungin ja sen asukkaiden - etujen valvontaa. 

Ilmastonmuutos ja tulevaisuus
Helsingin kaupunki on sitoutunut laskemaan energiankulutustaan 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennes-
sä. Tavoitteet tulevat lähivuosina kiristymään entisestään. Rakennukset kuluttavat suurimman osan kaupungin käyttämästä 
energiasta, joten matalaenergiarakentaminen on entistä tärkeämpää. HKR-Rakennuttajan palveluksessa toimii maan parhai-
ta energiatehokkaan rakentamisen asiantuntijoita. Jaamme tietoa ja taitoa sekä Suomessa että ulkomailla.

Hyvä sisäilma on elinehto
Kosteat ja kylmät olosuhteemme asettavat erityishaasteita sisäilmalle. Sisäilman laatu tulee huomioida laaja-alaisesti eri 
rakennusvaiheissa. Meillä on asiantuntemusta ja kokemusta kosteusvaurioiden kartoituksesta, korjauksesta sekä tehokkais-
ta lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmistä.

Julkisen rakentamisen ammattilainen
Julkiskohteiden rakennuttaminen vaatii omaa osaamistaan. Hankintoja ohjaavat lukuisat lait ja säädökset Suomessa ja 
EU-tasolla. Kilpailutamme urakoitsijat ja löydämme parhaat tekijät. Vastaamme rakennuttamisprosessin sujuvuudesta ja 
laadusta sen alusta loppuun. 
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HKR-Rakennuttaja
Käyntiosoite: Kasarmikatu 21, 00130
Postiosoite: PL 1540, 00099 Helsingin Kaupunki
Puh. (09) 310 1661, Fax (09) 310 38325
www.hkr-rakennuttaja.fi
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